TRINDADE
O locutor Wilson Trindade
continua pré-candidato a prefeito em Piracicaba. Talvez pela sexta vez, o funcionário público aposentado está anunciando que
será candidato, ou seja, é précandidato para 2024, mas ainda
não tem partido definido. A
exemplo de outras vezes, Trindade virá com novidade em relação à legenda, como sempre.
ESVAZIAMENTO — I
Causa estranheza a notícia
deste Capiau, idoso e cansado,
de que houve esvaziamento do
PDT (Partido Democrático Trabalhista) de Piracicaba, afirmam
seus dirigentes. Para a direção
do PDT local, houve, sim, o desligamento de dois ou três filiados insatisfeitos porque não conseguiram espaço para ditar suas
vontades, pois a liderança atual
preza pelas ações democráticas.
ESVAZIAMENTO — II
A direção do PDT de Piracicaba afirma que conta com
apoio dos Diretórios Estadual e
Nacional, que inclusive já destacou a presidente Carolina Angelelli para a agenda do pré-candidato a presidente Ciro Gomes,
em Piracicaba e Região, assim
como em outras cidades do Interior do Estado de São Paulo.
ESVAZIAMENTO — III
A direção local do PDT lembra, ainda, que, recentemente,
foram instituídos os Movimentos Ecotrabalhismo, Ação da
Mulher Trabalhista, Juventude
Socialista. “E estamos em fase
final de formação do Movimento Negro”, informa o vice-presidente da Comissão Executiva de
Piracicaba, Max Pavanello.
BRITO — I
Edvaldo Brito, presidente do
Partido Avante, relata que vai
mostrar, publicamente, a corrupção que sempre denunciou durante a gestão do ex-prefeito Barjas
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Negri (PSDB). Fala-se que Brito
está com o baú cheio de contratos
e documentos que provam as irregularidades da gestão tucana na
cidades. Tudo será exposto, segundo ele, desde o Semae até a saúde
e educação, passando pelas PPPs.
É a política pegando fogo. Brito foi
candidato a prefeito em 2020, tendo pouco mais de dez mil votos.
BRITO — II
Segundo Brito, o prefeito Luciano Almeida (DEM) esteve em
silêncio por não ter muito apreço
a conflitos, mas a situação passou
dos limites. De acordo com essa
mesma fonte, ainda nos próximos
dias, o ex-prefeito Barjas Negri sentirá o peso de seus delitos e a inconformação popular quando as irregularidades das suas gestões vierem à tona. Com esse intuito de críticas e articulações, Barjas tem utilizado seus amigos tucanos, especialmente os edis Pedro Kawai e André Bandeira. Parece fato notório
que o ex-chefe do Executivo ainda
não aceitou a derrota nas urnas.
BRITO — III
Edvaldo Brito tem comentado
que não faz parte da administração do prefeito Luciano Almeida,
mas tem feito sua defesa devido ao
aniquilamento evidente que foi deixado pelo ex-prefeito Barjas Negri
e seu grupo. Além disso, também
tem dito que entende que o primeiro ano da atual administração foi
necessário para colocar a casa em
ordem. Será que Brito quer tomar
o lugar do vereador Laércio Trevisan Junior (PL) de se especializar
em “bater” em Barjas Negri?
BRITO — IV
Pelo jeito, esta guerra está só
começando porque o ex-prefeito
Barjas tem insistido em prejudicar a nova gestão, produzindo inverdades em suas manifestações
nas mídias (vários artigos publicados em A Tribuna). A partir dessas informações, fica claro que
Edvaldo Brito não vai fugir do
embate e o desafio está lançado,
segundo ele mesmo. O Capiau,
idoso e cansado, acha que os ânimos devem se acalmar, lembrando que o atual vice-prefeito Gabriel Ferrato (DEM) foi prefeito
quatro desses 16 anos tucanos.
Edição: 20 páginas
(inclui Linguagem Viva)
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CARREIRA NO
MAGISTÉRIO
A deputada estadual Professora Bebel, presidente da
Apeoesp (ao centro), durante evento semana passada
que reuniu várias entidades
representativas, afirma que
qualquer modificação na carreira, sem ouvir os profissionais da área, e que elimina
direitos, inevitavelmente, terá
impacto na qualidade de ensino. “Não aceitaremos de
forma alguma que nossos
salários sejam transformados
em subsídios, sem direito a
quinquênio, sexta-parte e outros adicionais. Não aceitaremos retirada de direitos”, afirma a parlamentar do PT. A3

Hanseníase: Prefeitura faz
a campanha Janeiro Roxo
De 2017 a 2021, 48 pessoas foram diagnosticadas com a doença;
tratamento gratuito é ofertado nas unidades de atenção primária
A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza, até o fim de janeiro, a Mobilização para Enfrentamento da Hanseníase, o Janeiro
Roxo, mês estabelecido pelo Ministério da Saúde para conscientização em nível nacional sobre a doença. Busca ativa, palestras em
sala de espera, fichas de autoimagem estão entre as ações que
ocorrem nas unidades de atenção primária, como UBS, PSF e
Crab. Em Piracicaba, de 2017 a
2021, 48 pessoas foram diagnosticadas com a doença, sendo que
35 evoluíram para cura, 02 foram
a óbito, 03 mudaram de município, 02 abandonaram o tratamento e 06 continuam em tratamento.
No município, a região mais afetada é a região norte e o gênero masculino é o mais acometido.
INFECÇÃO — A hanseníase
é uma infecção causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de

Reunião na Câmara
discute saúde, hoje
Será realizada hoje (11), às
19h30, na Câmara de Vereadores
de Piracicaba — proposta pelo vereador Cássio Luiz, Cássio “Fala
Pira” —, reunião com os profissionais de saúde, líderes comunitários, sindicato, com a presença
de outros edis, e haverá discussão da maneira de solucionar o
caos que, segundo o vereador, a
cidade vem enfrentando atualmente. Pautas da reunião são:
terceirização de serviço essencial

PSB E PDT
Max Pavanello (PDT), Mário Neto (PSB) e Carolina Agelelli
(PDT), em dezembro passado, durante conversa sobre política local e especialmente sobre projetos e ações conjuntas em benefício do
Município de Piracicaba. Não deixaram de tratar, também, sobre as
candidaturas para deputados estaduais e federais, assim como sobre as eleições presidenciais e ao Governo do Estado de São Paulo.

Hansen, e afeta principalmente
pele e nervos periféricos (superficiais). A transmissão ocorre através das vias aéreas superiores, por
contato com gotículas de saliva ou
secreção nasal e se dá por meio do
convívio próximo e prolongado
com uma pessoa doente que não
esteja em tratamento (iniciado o
tratamento, não é mais transmitida). Os primeiros sintomas podem
levar de 2 a 7 anos para aparecerem. A detecção precoce da doença, que tem tratamento e cura,
ajuda a diminuir o risco de sequelas e interromper a cadeia de
transmissão. A falta de tratamento ou tratamento tardio pode causar incapacidades ou deformidades como perda da força muscular e deformidades em mãos e pés.
NO BRASIL — No Brasil, o
tratamento é ofertado pelo SUS
com a combinação de três antibióticos, tratamento chamado de poliquimioterapia (PQT), conforme

sem critério, sem transparecia,
sem necessidade; saída de médicos sem possibilidade de contratação (por N motivos); sucateamento das unidades; falta de
funcionários; mobiliários e inservíveis nas unidades (computadores obsoletos, impressoras quebradas ou inoperantes, ar condicionado sem manutenção, cadeiras quebradas); insalubridade e,
também, férias vencidas; descaso
do SESMT; falta de segurança.

explica Karina Correa, enfermeira
do Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas), equipamento
público que trata a hanseníase depois de confirmada na atenção
primária. "Nós orientamos o ano
inteiro, mas intensificamos as
ações em janeiro, explicando que o
tratamento é simples e gratuito,
apesar de ser um tratamento longo, mas eficaz desde que feito corretamente". A orientação, inclusive, também acontece para diminuir
o estigma, já que os doentes são
historicamente discriminados. Entre as ações que ocorrem nas unidades de atenção primária (Crab,
UBS e PSF) estão a busca ativa de
casos, palestras em sala de espera
para conscientização sobre a doença, aplicação da ficha de autoimagem para identificação de manchas
e áreas com perda de sensibilidade.
Algumas equipes de Unidades de
Saúde da Família também conseguem, por meio dos agentes comu-

nitários de saúde, realizar a busca
ativa indo às residências e aplicando a ficha de autoimagem. Caso a
equipe perceba a possibilidade de
infecção, o paciente é avaliado e
encaminhado ao Cedic (Centro de
Doenças Infectocontagiosas) para
confirmar o diagnóstico e iniciar
o tratamento. Após a confirmação de hanseníase, todos os contatos próximos devem ser avaliados.
COMO RECONHECER —
O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico, portanto, é
muito importante se atentar aos
sinais e sintomas. Caso a pessoa
apresente lesões pálidas ou com
tonalidade avermelhada na pele,
geralmente sem forma regular e
com limites imprecisos; perda de
pelos e ausência da transpiração
nos locais das lesões; insensibilidade ou dormência na área das
lesões, bem como perda da força
muscular, ela deve procurar o
serviço de saúde o quanto antes.

Bancários: sindicato confirma
que 19 estão com Covid - 19
Mais 19 bancários foram
positivados com Covid-19.
Muitos deles fizeram teste ontem e outros já no fim de semana. Assim, algumas agências contingenciaram seus
serviços, pois os empregados
contaminados estão em home
office e funcionários que tiveram contato com os positivados também estão trabalhando em casa. Eles também passarão por testagem. Em três
casos, membros da família também foram positivados. Confi-

ra o número de contaminados
por agência. Itaú - São Pedro
um positivado; Bradesco –
Prime dois positivados, Centro
um positivado, Carlos Botelho
dois positivados. Paulista um
positivado. Prudente três positivados; Santander - Carlos Botelho dois positivados, Vila Rezende três positivados; Banco
do Brasil – Escritório de Negócios um positivado, Charqueada um positivado; Caixa Superintendência um positivado,
Vila Rezende um positivado.
Felipe Poleti/CCS
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GRUPO DE TRABALHO SOBRE
SURTO DE GRIPE E COVID-19
Devido à crescente demanda
por atendimento de pacientes
com suspeita de Covid-19 e
também ao surto de Influenza/Gripe na cidade, tanto no
SUS (Sistema Único de Saúde) quanto nos planos de saúde, o prefeito Luciano Almeida retomou os encontros com
as gestões dos hospitais do
município que atendem o setor público e o privado. O secretário de Saúde, Filemon
Silvano, participou da reunião
realizada online na tarde de
segunda (10). Na oportunidade, todos os envolvidos se
mostraram preocupados com
a repentina mudança da situa-

ção da Covid-19 na cidade junto a um surto de Influenza que
acomete a maior parte dos
municípios brasileiros, e suas
ações imediatas para tentar
atender toda a demanda necessária. “É importante termos
um panorama sobre esta situação para ter uma ideia de
como agir neste momento. Todos nós, público e privado, enfrentamos os mesmos problemas, entre eles, o número de
profissionais da Saúde que
estão se contaminando e a
dificuldade na reposição
destes profissionais que acabam sendo afastados para se
cuidarem”, lembrou o prefeito.
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"In Extremis"

Contágio
Cecílio Elias Netto

O

s sentimentos
humanos são
viróticos. Contagiam. Propagam-se.
Podem tornar-se epidêmicos, endêmicos.
E pandêmicos, como
acontece nas guerras
mundiais, movidas a
ódios. Há um mistério que autores, pensadores – como Jung,
Campbell, entre outros – tentam
entender e não entendem, ainda
que deem preciosas explicações.
Estamos, perigosamente,
sofrendo o contágio dos ódios,
o mais terrível dos sentimentos.
O ódio é irracional e, portanto,
impossível de ser enfrentado pela
racionalidade humana. Sentimentos têm, como contraponto,
outros sentimentos, opostos. A
Oração da Paz – atribuída a São
Francisco, mas elaborada por
autor anônimo – é uma das belezas do coração humano e nos
traz respostas àquilo que a razão não consegue solucionar:
“Onde houver ódio, que eu leve
amor (...) onde houver desespero, que eu leve a esperança (...)
onde houver trevas que eu leve
a luz.” Está nela, em meu entender, a síntese do verdadeiro sonho humano de fraternidade,
de solidariedade, de compaixão.
Portanto, se os ódios contagiam, o mesmo acontece com
o amor, com a beleza, com a generosidade. Que, também, se
espalham, infiltrando-se por
brechas das barreiras de aço da
injustiça, das crueldades. A diferença está no fato de os ódios
serem espetaculosos, ostensivos, visíveis e perceptíveis. E as
belezas, quase sempre, silenciosas, sutis, suaves, feitas de
ternura. A pouco e pouco – se
houver convicção nelas – também contagiam, propagam-se.
Portanto, é possível, sim, pensar-se numa epidemia de amor.
As imposições – positivas
ou negativas – apenas nos alcançam quando, de uma ou de
outra forma, permitimos
aconteçam. As estruturas familiares são a grande base
dessa semeadura perversa de
ódios, quando deveriam ser o
nascedouro da solidariedade.
Se permitirmos que sistemas
político-econômicos sejam
mais poderosos do que o amor
nas e das famílias, tornamonos, então, ovos da serpente.
O sentimento de fraternidade
não surge de cima para baixo,
pois isso seria uma outra escravidão. Ele nasce, brota e se

expande de baixo
para cima. O cume
da pirâmide depende da estrutura
que a sustenta.
Não há mais como negar a força, o
poder e a prevalência
dos ódios praticamente no mundo todo.
Quando a vida e a existência passam a ser pautadas
pelo materialismo obstinado, pela
irracionalidade abafando a voz
dos corações, eis que estamos diante do caos. Que é onde o ódio
predomina na lei dos mais fortes, na ausência de justiça, na
terrível perda de esperanças.

Estamos,
perigosamente,
sofrendo o
contágio dos
ódios, o mais
terrível dos
sentimentos
A economia não pode prevalecer sobre a Política. E percebam que escrevi em maiúsculo, que é o verdadeiro sentido de Política. É esta – a partir de princípios de justiça e
de solidariedade – que deve se
impor, determinando os rumos da Economia.(Agora, com
letra maiúscula também).
O contágio da beleza começa em casa. E não à toa esse
incrível e providencial Papa
Francisco, em sua admirável
encíclica, chama o mundo, a
Terra de “a nossa casa comum.”
É uma carta que nasceu destinada a tornar-se histórica.
Francisco, ainda outra vez, expressa-se em nome de todos os
humanos e mantém a nobreza
de sentimentos. Se os lares contagiarem-se de amor, essa beleza tornar-se-á epidêmica.
No entanto, haverá quem
pergunte: e a família, em que se
transformou? Ora, não importam as transformações motivadas pelo frenesi enlouquecido
das estruturas embrutecidas.
Creio, na realidade, que, quanto maiores as dificuldades e os
obstáculos, mais profundo é o
amor do ser humano para com
a sua tribo. Paulo já nos assegurara: “O amor tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” Mãe e pai sabem disso.
———
Cecílio Elias Netto, escritor, jornalista, decano da
imprensa piracicabana
(celiato@terra.com.br);
Blog: cecílio.blog.br

Alerta geral
Thais S. Rodrigues

A

pandemia de
Covid-19 com
um novo surto
de H3N2, um subtipo do vírus Influenza. A identificação
dos casos é difícil
porque são duas doenças respiratórias
com sintomas semelhantes.
A ocorrência de casos de dupla infecção pelos vírus influenza e coronavírus deu origem ao
termo “flurona” – a palavra junta “flu”, que significa gripe em
inglês, com “ona”, de coronavírus. A possibilidade de um
mesmo paciente enfrentar a
Covid-19 e a gripe ao mesmo tempo vem crescendo, pois os dois
vírus estão circulando amplamente no Brasil neste momento.
Os pacientes infectados por
“flurona” podem apresentar febre, dor no corpo, falta de apetite, tosse, dor nas articulações, nos
músculos e na garganta. Em casos mais graves, podem sentir
falta de ar e, em consequência disso, terem de passar por uma internação. Especialistas afirmam,
entretanto, que a população não

precisa se apavorar,
pois não há evidências
de que a coexistência
dos dois vírus causará
quadros mais graves.
Os médicos alertam, entretanto, para
a importância da vacinação como estratégia de proteção. As
vacinas previnem
quadros mais graves e também diminuem a transmissão.

Os médicos
alertam para a
importância da
vacinação como
estratégia de
proteção
O tratamento para a “flurona” será indicado de acordo
com os sintomas predominantes no paciente. Como há diferenças entre as prescrições para
Covid e para a influenza, é importante consultar o médico para o
acompanhamento do estado geral
de saúde. Aqui tem cuidado.
———
Thais Soleira Rodrigues, fisioterapeuta
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Uma outra economia é possível
Adelino Francisco
de Oliveira

O

que a política
econômica neoliberal entregou para o povo brasileiro nesses últimos
anos? As propagandas reformas intensificadas desde 2016,
com o golpe que destituiu o governo eleito de Dilma Rousseff, trouxeram o que para a população em situação de maior
vulnerabilidade? Estado mínimo, política de austeridade,
meritocracia, economia de livre
mercado, o que tais concepções
têm a entregar para o povo
mais pobre? Privatizações, teto
de gastos, reforma trabalhista,
reforma previdenciária, diminuição do Estado, ausência de
investimentos públicos, essas
políticas geraram quais benefícios para o conjunto da população? O que o neoliberalismo
tem a oferecer para os pobres?
Essas indagações são urgentes e necessárias, diante do
atual cenário social de mazelas,
demarcado por desemprego, desalento, pobreza e fome. É possível ser mais criativo no campo

da política econômica
ou a sociedade está fadada a reproduzir a lógica do capitalismo neoliberal? A economia é
uma ciência, produzida
pelo ser humano ou é
um dado da natureza,
sem possibilidade de
sofrer qualquer alteração? Em outras palavras, é possível a elaboração de
uma política econômica que dinamize justiça social e seja capaz de
superar as formas arraigadas de
exploração, opressão e exclusão?
Até agora a iniciativa privada não demonstrou nem disposição nem capacidade para enfrentar as graves contradições da
sociedade. Os problemas cotidianos relacionados à habitação, à
saúde, ao transporte, à educação, à alimentação, ao saneamento básico etc não encontram nenhuma resposta em iniciativas
advindas do setor privado. Em
um contexto de muitas mazelas
sociais, os mais ricos têm acumulado ainda mais riquezas, perpetuando e acentuando um ciclo de
desigualdades sociais que só faz
crescer a realidade de injustiças.
A pobreza é a condição mais
aviltante e degradante para a

É essa economia
que somos
desafiados a
construir
construir,, a
partir de um outro
jeito de pensar
e fazer política
existência, na medida em que impede, impossibilita o desenvolvimento das múltiplas potencialidades do humano. A pobreza reduz a vida à luta da mera sobrevivência, relegando a uma existência desprovida de qualquer
direito. É tarefa da política construir, de maneira criativa e inovadora, alternativas sociais e econômicas, em uma concepção profundamente includente de sociedade. Superar a pobreza é o grande
desafio do tempo contemporâneo.
O fracasso do modelo econômico neoliberal é público e notório. Na pandemia, por exemplo, o livre mercado não apresentou nenhuma solução para a
fome, para o desemprego, para o
desalento, para a pobreza extrema. Ao contrário disso, os operadores do mercado, senhores do
mundo, aproveitaram a desgraça alheia para acumularem ain-

da mais bens e riquezas, para
usurparem os parcos direitos
que a classe trabalhadora conseguiu conquistar ao longo de
anos ea custas de intensa luta.
Uma outra economia é possível, urgente e necessária. Uma
economia que tenha a vida – em
sentido amplo, envolvendo o próprio planeta – como centralidade ética. Uma economia que alavanque o desenvolvimento de
maneira sustentável eecológica,
integrando e equilibrando a sociedade e a natureza. Uma economia que possibilite o compartilhamento dos bens produzidos
pelo conjunto da sociedade. Uma
economia que realize, na história, a utopia de um mundo para
todos e todas, em uma profunda
integração ecológica. É essa economia que somos desafiados a
construir, a partir de um outro
jeito de pensar e fazer política.
———
Adelino Francisco de Oliveira, professor no Instituto Federal, campus Piracicaba; Doutor em Filosofia e Mestre em Ciências da Religião; adelino.
oliveira@ ifsp.edu.br .
@Prof_Adelino_;
professor_adelino

Tributo a Desmond Tutu, o símbolo da paz
José Osmir
Bertazzoni

E

xistem homens
importantes e os
imprescindíveis,
dentre os últimos está
o caso do arcebispo sulafricano Desmond Tutu,
um dos mais marcantes símbolos de resistência ao regime do apartheid e,
posteriormente, foi o promotor da
reconciliação — viveu 90 anos lutando por justiça e igualdade,
morreu e deixou um legado imensurável. Tutu ganhou o Prêmio
Nobel da Paz em 1984 e, agora, ao
fechar das cortinas do ano de 2021,
no dia 26 de dezembro, transferiu-se para o plano superior, será
o conselheiro direto de Deus.
O Bispo Desmond Tutu alcançou fama mundial como incansável oponente ao apartheid
na África do Sul. Ativista no
campo dos direitos humanos ao
longo de sua vida: Tutu usou
sua voz em inúmeras batalhas
contra a AIDS, tuberculose, pobreza, racismo, sexismo, homofobia e transfobia. Ao anunciar
o falecimento do Reverendo
Tutu, o Presidente Cyril Ramaphosa expressou, “em nome de
todos os sul-africanos, profunda tristeza pela morte, ocorrida
domingo, de uma figura essencial na história do país”.
A pergunta é: quem foi Desmond Tutu? Tutu (90), arcebispo anglicano, foi o ganhador do
Prêmio Nobel da Paz em 1984
como símbolo da luta não violenta contra o regime racista.
Mas, após o fim do apartheid,
depois que Nelson Mandela foi
eleito presidente da nova África
do Sul, Tutu presidiu a Comissão para a Verdade e Reconciliação (TRC), criada em 1995, que,
em um doloroso e dramático
processo de pacificação entre os
dois lados da sociedade sul-africana, expôs a verdade sobre as atrocidades cometidas durante as décadas de repressão pelos brancos.
O perdão foi concedido
àqueles que, entre os responsáveis pelas atrocidades cometidas, confessaram plenamente
— uma forma de reparação
moral também para com as famílias das vítimas. Em entrevista o presidente Cyril Ramaphosa, disse: "O desaparecimento do arcebispo emérito
Desmond Tutu é mais um capítulo do luto de despedida de

nossa nação a uma
geração de sul-africanos excepcionais que
nos legou uma África
do Sul libertada".
A liberdade alcançada pela paz, sem armas, apenas com palavras e compromissos,
uma visão de nação e
de convivência respeitosa e pacífica entre irmãos, negros e brancos, uma vitória trazida dos ensinamentos cristãos.
Tutu não deixou de criticar
o partido majoritário na África
multiétnica, o Congresso Nacional Africano (ANC), denunciando sua tendência nepotista e corrupção sob o presidente Jacob
Zuma. Ele também não cedeu ao
presidente Mandela, criticandoo pelos salários generosos pagos
a ministros e colaboradores. Tutu
também fez críticas duras à homofobia presente na sociedade.
Desmond Tutu nasceu no
ano de 1931, em Klerksdorp, na
antiga província de Transvaal,
de etnia Tswana, foi ordenado
sacerdote em 1960 tornando-se
bispo do Lesoto em 1975, depois,
a partir de 1978, Secretário-Geral do Conselho de Igrejas da
África do Sul. O Bispo Tutu se
destacou em razão dos seus sermões, ensinamentos e ações não
violentas contra o apartheid. Ao
afirmar "compreender as razões"
pelas quais jovens negros podem
realizar ações violentas, ele condenou a violência de ambos os
lados, argumentando que a luta
armada tinha poucas chances de
vencer, e denunciou a conivência de várias nações ocidentais
com a racista África do Sul. Ele
também promoveu uma petição
para a libertação de Mandela.
Em 1994 (detentor do Prêmio
Nobel da Paz), ele foi eleito primeiro bispo de Joanesburgo e, em
1986, arcebispo da Cidade do
Cabo. Em 1995, com Mandela
como presidente, durante 30 meses liderou a dolorosa fase que
forjou o espírito de pacificação,
ainda que imperfeito, do país: o
julgamento pela Verdade e Reconciliação, que permitiu finalmente
expor ao mundo as atrocidades
confessadas pelos protagonistas
adultos e crianças da repressão
de décadas levada a cabo pelos
brancos, concedendo-lhes perdão
legal e moral e permitindo aos algozes se libertarem das consciências e as vítimas prantearem.
A vida do religioso não foi
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O Bispo Desmond
Tutu alcançou
fama mundial
como incansável
oponente ao
apartheid na
África do Sul
um fardo fácil de se carregar, Aposentado em 1996, Tutu teve de lidar com o câncer desde 1997. Recentemente, se posicionou a favor
da "morte compassiva". Disse:
"Eu preparei minha morte e quero que fique claro que não quero
ser mantido vivo a todo custo".
Finalizou: "Espero ser tratado

com compaixão e poder passar
para a próxima fase da jornada
da vida do jeito que eu escolher".
Fica registrado nesse texto, exemplo que o povo brasileiro precisa assimilar para
mudar os rumos da violência
e do divisionismo que marginalizam nosso povo e cultivam
no país a maior injustiça social
do mundo, tendo no racismo
endêmico o abandono do povo
negro, que por 350 anos construíram, como mão de obra escrava, a riqueza da nossa Nação.
———
José Osmir Bertazzoni,
jornalista, advogado; email: osmir@cspb.org.br

Sangue nas mãos

O

combate à vacinação promovido pelo
Presidente Jair Messias Bolsonaro e
seus adeptos fez
mais uma vítima,
essa uma criança,
que ainda não havia
sido vacinada, pela
falta de esforços e
campanha de vacinação por
parte do governo federal. "Não
perdi só meu neto, perdi o
amor da minha vida", relata,
cheia de dor e revolta, a auxiliar de serviços gerais Socorro
de Jesus da Silva, 51 anos.
Guilherme Monteiro, de 10
anos, morreu de Covid-19, no
ano passado. Com tristeza e
consciência, a avó defende a vacinação de crianças e critica os
obstáculos impostos pelo governo federal para a inclusão do
público na campanha, principalmente do maligno Presidente.
Em seu relato, imagina
que se a imunização estivesse
disponível, o neto poderia ter
sido salvo: "Se ele tivesse tomado a vacina, com certeza
estaria aqui com a gente."
A avó sempre manteve cuidados e esperava ansiosa pela
vacinação: "Toda semana eu ligava nos postos para saber sobre a imunização para a idade
dele, porque era uma maneira
de protegê-lo. A gente fez de
tudo, mas não foi possível. Espero que a história do meu neto
sirva de alerta para outras famílias. Tem que se vacinar."
Qual o cristianismo que se
baseiam essas pessoas? Qual a
verdade que propagam? O bolsonarismo é de fato uma ameaça não só a democracia, mas
tem se mostrado uma ameaça
à vida e a dignidade da pessoa

humana, se tornando uma semente similar ao fascismo e
nazismo, cegando as
massas com populismo e fake News.
A eventual condenação, quer nacional ou internacional
do presidente, é uma
questão de tempo.
Mas perante Deus, como fica?

A eventual
condenação,
quer nacional
ou internacional
do presidente,
é uma questão
de tempo
"Mas qualquer que fizer
tropeçar um destes pequeninos
que crêem em mim, melhor lhe
fora que se lhe pendurasse ao
pescoço uma pedra de moinho,
e se submergisse na profundeza do mar." (Mateus 18.6)
"Tudo lá me fazia lembrar
o Guilherme. Não dava para
continuar. Era uma criança tão
cheia de vida, inteligente. Ele
era o nosso milagre", completa a avó. Se esse relato não te
comove, como cristão ou ser
humano, efetivamente o bolsonarismo já lhe consumiu.
Que Deus tenha misericórdia e conforte essa família
e que o sangue do Guilherme
e de todas as mortes que poderiam ser evitadas sejam derramados nas mãos de quem atua,
comanda e apoia esse crime
contra o povo brasileiro.
———
Francys Almeida,
bacharel em Direito, militante partidário em Piracicaba
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“NOVA

CENOURA
Segundo informou o Cepea/
HfBrasil, que para o ano de 2022,
a oferta de cenoura no primeiro
semestre tende a ser menor que
a do ano passado. Assim, se espera que os preços fiquem acima
dos de 2021, quando a rentabilidade foi bastante afetada pelo
alto volume de produtos no mercado. Para a segunda metade do
ano, a estimativa inicial indica
manutenção de área plantada
frente a 2021. Com os bons resultados do ano, caso a expectativa de estabilidade de área se
confirme, a tendência é de preços acima dos custos em 2022.
MILHO
O Governo Federal publicou Lei, que institui o Programa de Venda em Balcão (ProVB), com o objetivo de promover o acesso do pequeno criador de animais aos estoques
públicos de milho. De acordo
com a norma, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
poderá comercializar o produto
para o criador que tenha a Declaração de Aptidão ao Programa
Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (DAP-Pronaf) ativa, ou outro documento que venha a substituí-la.
TRIGO/CEPEA
A safra nacional de trigo
atingiu produção recorde em
2021, mesmo com adversidades
climáticas durante o desenvolvimento da lavoura. E, apesar da
maior disponibilidade de trigo no
mercado interno, a importação
seguiu em alta no segundo semestre do ano passado, e esse
contexto deve continuar sendo
verificado em 2022. Segundo pesquisadores do Cepea, o Brasil ainda é dependente das importações
do cereal para abastecer o mercado interno, negociando principalmente com a Argentina.
ECONOMIA
O governo federal teve importante resultado nos bem-sucedidos leilões, negociados pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para a compra
de produtos que formarão as cestas de alimentos distribuídas a
famílias indígenas em situação
de insegurança alimentar e nutricional em diversos estados do
país. A ação, que também incluiu
os materiais e serviços operacionais envolvidos no processo, teve
mais de 98% dos lotes comercializados, e a diferença entre o
preço teto e o valor de fechamento levou a uma economia de R$
48,1 milhões aos cofres públicos.
VACINAÇÃO
O Estado de São Paulo é reconhecido como Área Livre de

Febre Aftosa com vacinação pelo
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e
pela Organização Mundial de
Epizootias (OIE) - o último foco
de febre aftosa no Estado ocorreu há 26 anos. Os índices de
imunização contra a febre aftosa dos rebanhos paulistas de bovinos e bubalinos têm sido superiores a 98% nos últimos anos.
INFORMAÇÕES
Representando o Secretário
de Agricultura e Abastecimento
SP, Itamar Borges, o SecretárioExecutivo, Francisco Matturro,
recebeu na sede da SAA o Secretário-Executivo do Centro de
Equidade Racial para o Desenvolvimento Regional e Socioeconômico (vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Regional),
Ivan Lima, e o presidente do Conselho Estadual de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo - CPDCN (vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania), Gil
Marcos Clarindo dos Santos.
SÃO PAULO
Resultados preliminares do
Instituto de Economia Agrícola
(IEA-APTA), da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo, mostram
que o Valor da Produção Agropecuária (VPA) paulista foi de
R$ 122,41 bilhões em 2021,
26,6% superior ao resultado obtido em 2020 e 13% maior em
termos reais, quanto deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS
O Secretário de Agricultura
e Abastecimento de São Paulo,
Itamar Borges, e o secretário-executivo, Francisco Matturro, estiveram no edifício da Pasta em
Campinas realizaram a entrega de, 409 notebooks, também
dezenas de novos desktops para
a realização das funções na Sede
e regionais. A Coordenadoria de
Defesa Agropecuária (CDA)
também foi contemplada com 45
veículos Renault Sandero Stepway hatch 1.6 completos.
METEOROLOGIA
Com projeto da Fundag, recursos do Fehidro e parceria com
prefeituras municipais, estão
sendo instaladas 10 Estações
Meteorológicas de Monitoramento Climático, no Estado de
S.Paulo. A primeira cidade a receber as estações foi Mogi das
Cruzes, ao todo, serão instaladas
10 estações nos municípios da
região do Alto Tietê, que abrange a área de produção conhecida
como Cinturão Verde.(Com informações de assessorias)

Email: mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com

CARREIRA”

Apeoesp e entidades do
magistério manifestam
contrárias à proposta
Entidades se reuniram no último dia 6 para analisar a proposta de “nova carreira”,
anunciada pelo governador João Doria e secretário da Educação, Rossieli Soares
A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Apase (Sindicato dos Supervisores do Magistério do Estado de São Paulo), Centro do Professorado Paulista
(CPP) e Udemo (Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São
Paulo), entidades do magistério
paulista, se reuniram no último
dia seis para analisar a proposta de “nova carreira”, anunciada em dezembro pelo governador João Doria e seu secretário
da Educação, Rossieli Soares.
Diante dos debates já feitos, as
entidades tiraram nota em que
se colocam contrárias à proposta que deve chegar em fevereiro
à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
A presidenta da Apeoesp, a
deputada estadual Professora Bebel (PT), diz que “desde já, não
podemos concordar que um governo em fim de mandato pretenda
fazer mudanças na nossa carrei-

Divulgação

O encontro aconteceu na última quinta (6), com a participação da Apeoesp, Apase, CPP, Udemor

ra, ainda mais sem estabelecer nenhum debate, nenhum diálogo,
com as entidades representativas
de professores, diretores, supervisores de ensino e diretores. Iremos
manter novas reuniões para detalhar nossas propostas para inter-

ferir no processo de tramitação
dessa proposta, quando for formalizada junto à Alesp. Não aceitaremos de forma alguma que nossos
salários sejam transformados em
subsídios, sem direito a quinquênio, sexta-parte e outros adicionais.

Não aceitaremos retirada de direitos. Nossa atual carreira precisa ser
melhorada e aperfeiçoada, não
destruída. Queremos carreira, salários justos, condições de trabalho, respeito, direitos e educação
pública de qualidade!”, enfatiza.

NOTA SOBRE A “NOVA CARREIRA” DO MAGISTÉRIO
Reunidas em 6 de janeiro de 2022,
as entidades signatárias deste documento vêm a público para se pronunciar
sobre a proposta de “nova carreira” do
magistério, anunciada em 14 de dezembro de 2021 pelo Governador e pelo Secretário Estadual da Educação.
Ainda não temos conhecimento do
texto do projeto de lei que será enviado
no mês de fevereiro à Assembleia Legislativa, porém, desde já, nos pronunciamos sobre alguns aspectos inaceitáveis envolvidos nesta questão.
Em primeiro lugar, é inadmissível
que um governo em fim de mandato pretenda fazer mudanças na nossa carreira, ainda mais sem estabelecer nenhum
debate, nenhum diálogo, com as entidades representativas de professores,
diretores, supervisores de ensino.
Qualquer modificação na nossa carreira, realizada sem ouvir os profissionais nela envolvidos – sobretudo quando elimina direitos e realiza alterações
estruturais tão amplas como as que foram anunciadas, inevitavelmente terá
impacto na qualidade do ensino. Estamos falando, portanto, de um tema que
extrapola o âmbito meramente funcional
e que tem importantes reflexos sociais.
Aliás, na coletiva na qual anunciaram a proposta, o secretário da Educação, Rossieli Soares, citou pesquisa da
APEOESP para tentar justificar modificações na carreira. O que não disse é
que na citada pesquisa, sobre qualidade da educação, os professores responderam justamente que a existência de
carreira justa é condição fundamental
para a qualidade da educação.
Lamentavelmente, não podemos
confiar no atual governador, João Doria.
Eleito com base num discurso de moder-

nização do Estado e de fortalecimento e
eficácia dos serviços públicos, sua ação
tem sido diametralmente oposta. O que
estamos assistindo desde 2019 – num
processo de violento aprofundamento de
políticas que já vinham sendo implementadas por governos anteriores – é o sucateamento dos serviços públicos, a privatização de setores estratégicos do Estado,
o abandono das áreas sociais, como saúde, educação, habitação, transportes públicos, serviços de planejamento e outras.
Chega-se ao limite de interromper ou
encerrar serviços hospitalares em plena
pandemia ou de reduzir investimentos na
infraestrutura das escolas públicas justamente quando elas mais necessitaram, face
à gravidade da pandemia, enquanto o mesmo governo de tudo fez para antecipar a volta ás aulas presenciais, desconsiderando
os riscos envolvidos e levando à ocorrência de pelo menos 3 mil contágios nas escolas estaduais e cerca de 110 óbitos por
Covid 19 em razão do trabalho presencial.
Por isso, não é possível que este governo, enclausurado em seus gabinetes,
determine o que deve ser a carreira do
magistério. Nossa carreira deve ser debatida e aperfeiçoada de forma coletiva, democrática, participativa, pois essa é a própria natureza do processo educativo.
Baseados apenas no que foi até aqui
apresentado pelo Governo do Estado, devemos destacar alguns pontos com os
quais não podemos concordar, entre eles:
- substituição dos salários por subsídios, que por norma constitucional só
podem ser pagos a detentores de cargos eletivos, ministros e secretários de
governos e municípios.
- ao substituir salários por subsídios,
os servidores deixam de fazer jus a quinquênios, sexta-parte e outros adicionais.

- elimina o tempo de serviço (e, portanto, a experiência profissional) como
fator de evolução na carreira.
- evolução funcional – nas 15 referências que comporão a nova carreira –
a partir de avaliações de desempenho
(como, por exemplo, provas), cujos critérios não estão claros e que, pela sua
subjetividade, podem ser ajustados para
facilitar ou dificultar essa evolução, por
conveniência da Administração.
- excessiva lentidão para a evolução
na carreira. De acordo com estudos da
APEOESP, o(a) professor(a), cumprindo
todos os requisitos a cada etapa, demoraria 28 anos para atingir a 11ª referência
da carreira, de um total de 15 referências.
Iremos manter novas reuniões para
detalhar nossas propostas para interferir
no processo de tramitação desse projeto
de lei, quando for formalizado junto à
ALESP. Trabalharemos de forma conjunta e incansável junto aos profissionais da
educação, à comunidade escolar, à sociedade e aos deputados e deputadas estaduais para que este projeto não seja
aprovado na forma como será enviado
pelo Governo, sem que haja um amplo e
qualificado processo de debates, que
contemple nossas reivindicações.
Realizaremos seminários, encontros, audiências públicas e mobilizações para que este debate chegue a todas as escolas estaduais paulistas, às
redes sociais, aos meios de comunicação. Não aceitaremos retirada de direitos. Nossa atual carreira precisa ser
melhorada e aperfeiçoada, não destruída. Queremos carreira, salários justos,
condições de trabalho, respeito, direitos e educação pública de qualidade.
APEOESP, APASE, CPP, UDEMO

Propagandas políticas nos templos

E

m 4 de outubro
de 2017, na edição 2.250 – ano
50 – nº 40 da Revista
Veja, foi publicada o
artigo “Essa gente incômoda” do jornalista J.R. Guzzo. O texto
de Guzzo fazia uma
crítica aberta à elite
intelectual do nosso
país, que em sua concepção é preconceituosa e intolerante à religião evangélica. Em
seu artigo, Guzzo não poupava
denúncias àquilo que chamou de
“escroqueria aberta”, que segundo defendeu, era a propagação
da teologia da prosperidade associada com ofétido casamento
entre política partidária e religião, praticados por longos anos
em cultos evangélicos Brasil afora. Bastou isso para que as principais lideranças evangélicas do
país, à época, se levantassem contra o jornalista e contra a própria Veja. Muitos pastores conhecidos – como foi o caso de Silas

Malafaia — acusaram
ambos de serem preconceituosos em relação ao
segmento evangélico.
Fato irônico, para não
dizer tragicômico, pois o
colunista Guzzo denunciava justamente o preconceito das elites brasileiras aos evangélicos,
os quais ele denominou
de “gente incômoda”.
O artigo de Guzzo, ainda ecoa
em nossos dias com sua cortante
lucidez. De fato, há uma grande
“escroqueria aberta” não só em
muitos cultos evangélicos, como
nos bastidores do evangelicalismo brasileiro. A existência da
Frente Parlamentar Evangélica
(Bancada evangélica) no Congresso Nacional é prova disso.
Grande parte das lideranças evangélicas do país estão numa busca
desenfreada por um projeto de
poder político, o que per se tem máculado a mensagem da fé cristã.
A escroqueria mencionada
por Guzzo em seu antigo artigo

A escroqueria
mencionada por
Guzzo em seu
antigo artigo
pode se tornar
maior nos
próximos tempos
pode se tornar maior nos próximos tempos. Eu me refiro ao novo
código eleitoral que contém dispositivos que protegem a propaganda eleitoral em templos e universidades. O artigo 483 inciso 3 do
novo código eleitoral afirma: “Com
o intuito de assegurar a liberdade
de expressão, as manifestações
proferidas em locais em que se desenvolvam atividades acadêmicas
ou religiosas, tais como universidades e templos, não configuram
propaganda político-eleitoral e não
poderão ser objeto de limitação”.
O novo código eleitoral, que
ainda está sob análise na Comissão de Constituição e Justiça

(CCJ) do Senado, passou despercebido aos olhos da população. Se aprovado,entarará em
vigor a partir de 2024. De qualquer forma a escroqueria do
mundo evangélico que não pára
de crescer, se tornará mais aberta ainda com a efetividade do
projeto. Aquilo que já é feito por
meio dos pulpitosem muitos
templos, sem nenhum rubor
outemor, será realizado com
respaldo da justiça eleitoral. Infelizmente, já podemos imaginar
o quadro de horror a dominar
o cenário religioso a partir de
2024. Aos pastores evangélicos
(grupo do qual eu faço parte),
cabe a responsabilidade de não
capitularem diante dessa imoralidade que poderá se normatizar com o novo código eleitoral.
———
Rodolfo Capler, teólogo, escritor e pesquisador do Laboratório de
Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo/PUC-SP
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M EMÓRIA

S USTENTÁVEL

Câmara Municipal promoveu
campanha contra a cólera
nos primórdios de Piracicaba

Desenvolvido há 30 anos,
projeto usa material reciclável

Registros históricos mostram a decisão dos vereadores em medidas sanitárias para
conter o surto da doença no país, que somente em 1855 ceifou mais de 150 mil brasileiros
A série Achados do Arquivo,
em documentos sob a guarda e
responsabilidade da Câmara Municipal de Piracicaba, que semanalmente às sextas-feiras traz aspectos dos primórdios de Piracicaba
destaca o papel dos vereadores perante o surto de cólera, que varreu
um enorme contingente no Brasil
em pouco mais de um ano, em ondas da epidemia que perduraram
até a década de 1860, como no Ceará, em 1862 e, no Rio de Janeiro,
onde a pandemia durou de julho
de 1855 a junho de 1856, só suplantada por outra onda epidêmica que veio em 1867 a partir da
Guerra do Paraguai, ceifando a
vida de mais de 150 mil brasileiros.
Em Piracicaba, na então Vila
Nova da Constituição, sessão ordinária do dia 11 de outubro de
1855, sob a presidência de José
Wenceslao de Almeida Cunha e
com a presenças dos também vereadores: Francisco Ferras de
Carvalho, Joaquim José d’Oliveira,
João José da Conceição e João Leite
Ferras de Arruda, foi lido um requerimento de José Rodrigues de
Barros Cesar, pedindo licença para
fazer um chiqueiro no salto do rio,
para pegar peixe. Na mesma sessão os vereadores deliberaram sobre a criação de uma comissão, que
ficou encarregada de dar parecer
a respeito de uma portaria do presidente da Câmara, datada de 29
de setembro de 1855, na criação e
divulgação de campanha envolvendo a população sobre os procedimentos de higiene para evitar a proliferação da epidemia da
cólera, que já atingia o Brasil.
A primeira ação da comissão
foi atuar na publicação de editais,
compreendendo todo o limite da
então Vila Nova da Constituição,
também englobando a freguesia de
Santa Bárbara, que nesta época era
ligada a Piracicaba. O objetivo da
comissão foi assegurar a participação das autoridades policiais e
sanitárias do município e da população, nas medidas de prevenção, em defesa da saúde pública.
A Câmara também se colocou
na condição de receber as denúncias sobre o desrespeito das medidas sanitárias, especialmente no
tocante ao tratamento dispensado aos escravos e a totalidade da
população. Primeiramente, foram
nomeados cinco cidadãos para
acompanhar estes trabalhos, “de
reconhecida preponderância, zelo,
inteligência e probidade, para cujo
fim a comissão se debruçou”: reverendo vigário, Doutor Torquato,
Doutor Melxior, José Pinto de Almeida e Capitão Bento de Mattos.
A comissão, juntamente com
o presidente da Câmara, de acordo com a autoridade policial abriu
campanha para angariar fundos
pecuniários no caso de se verificar a necessidade pelo aparecimento da epidemia. Finalmente,
no término da sessão, em ata registrada pelo secretário Correia
d’Assumpção, os vereadores também aprovaram a inclusão de mais
um nome, Emydio Justino de Almeida Lara a integrar a comissão.
CÓLERA - A cólera é uma
doença que pode matar em poucas horas, causada por uma bac-

Arquivo/Câmara

Assessoria Parlamentar

Iniciativa é desenvolvida pelo artista Daniel Ferraz de Campos

Na tarde desta quinta (6), o
vereador Gustavo Pompeo (Avante) conheceu o projeto Prevenir,
Educar e Reciclar, que desenvolve
atividades já há 30 anos e tem por
objetivo ensinar pessoas a reutilizar material reciclável e transformá-lo em artigos de decoração, proporcionando renda extra
por meio do trabalho manual.
O projeto também traz benefícios à sociedade e ao meio ambiente, pois, com a atividade, Daniel
Ferraz de Campos, seu idealizador,
acaba reduzindo os resíduos que
são descartados muitas vezes de
forma irregular. O artista tem
como um de seus objetivos auxili-

ar os recicladores e as cooperativas
que existem na cidade a darem vazão em todo o material que recebem, formando, assim, uma forçatarefa em prol do meio ambiente.
Gustavo Pompeo comentou
que "os materiais, que muitas vezes viram lixo e poluente no meio
ambiente, nas mãos do artista e
artesão se tornam suportes para
vasos de flores, peças de decoração e muitos outros acessórios
maravilhosos". O parlamentar
elogiou o projeto e seu propósito.
"Nos dias atuais, ter pessoas interessadas em preservar e colaborar com o meio ambiente é
muito importante", completou.

Comissão da Câmara abriu campanha para angariar fundos pecuniários
no caso de se verificar a necessidade pelo aparecimento da epidemia

téria, o vibrião colérico, e não por
um vírus, como o novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa a
Covid-19. O vibrião foi identificado somente após várias pandemias. A cólera tem tratamento e vacina. A história da cólera, ao longo do século XIX, testemunhou
seis pandemias durante 60 de seus
100 anos. No entanto, ao contrário da atual pandemia da covid19, que se espalhou por mais de
185 países em pouco mais de três
meses, a cólera foi se espalhando
pelo mundo durante anos em
cada um dos ciclos pandêmicos.
A cólera é uma doença que
afeta o intestino delgado e é causada pela bactéria Vibrio cholerae,
que entra no organismo de um
indivíduo por meio do consumo
de água e de alimentos que foram
previamente contaminados pelo
bacilo. Essa é uma doença relacionada majoritariamente à higiene
e ao saneamento básico sendo que
em regiões onde há uma falta de
infraestrutura básica, como redes
de esgoto, é comum ter vários casos de cólera assolando a população local. A cólera é uma condição
relativamente grave, que pode levar o paciente a óbito.
A cólera nem sempre apresenta sintomas claros e, muitas vezes, tudo o que o paciente pode
apresentar é uma forma de diarreia leve. No entanto, certos casos
de maior gravidade de cólera necessitam de tratamento médico
para evitar que eles evoluam e causem complicações ao paciente. Entre os principais sintomas de cólera, podemos destacar: diarreia
volumosa, fezes líquidas e acinzentadas, náuseas e vômitos, febre
leve, dores e cólicas abdominais,
desidratação, letargia, pele seca e
sede excessiva, baixa da pressão
arterial e cãibras musculares.
O tratamento da cólera consiste na reposição dos líquidos e
minerais que são perdidos na diarreia. Além disso, o paciente
pode tomar antibióticos com o
objetivo de matar a bactéria causadora da cólera. Pessoas que vão
viajar para regiões endêmicas podem tomar uma vacina contra a
cólera, que protege durante curtos intervalos de tempo e serve
como uma forma de prevenção.
Um resumo da história, mais
ou menos completo, mostra que
mesmo demorando anos para ir

de um canto ao outro do globo terrestre, a disseminação da cólera
também foi, em grande parte, devido à modalidade da globalização na época: a colonização direta
e, portanto, o crescente trânsito
entre colonizadores e colonizados.
Deixando de lado a primeira pandemia (1817-1824) com
origem na Índia, foi durante a
segunda, de 1829 a 1837, que a
comunidade científica aventou
suas primeiras hipóteses, mas
imperava a teoria miasmática do
século XVII, atribuindo também
aos “odores fétidos” a transmissão da cólera. Foi apenas durante
a terceira pandemia (1846-1860)
que uma resposta científica rigorosa e contundente foi dada.
RELATOS - Dados oficiais
do período apontam que mais de
150 mil pessoas morreram na primeira epidemia em todo o Brasil,
desconsiderando os casos de subnotificação, onde estudos posteriores, apontaram a ocorrência de
mais de 200 mil vítimas. Dessas,
foram africanos e seus descendentes os mais afetados, devido às
condições de vida e de trabalho
que estas pessoas enfrentavam,
evidenciando o descaso com que
eram tratados, antes e depois do
tráfico atlântico, onde foram escravizados em diversas partes do
mundo. Pois, se antes havia a
possibilidade de reposição de mão
de obra relativamente barata, depois, ao longo da segunda metade do século 19, as elites procuravam recompor a força de trabalho através do tráfico interprovincial e da imigração europeia.
SANEAMENTO - A universalização do saneamento trouxe
benefícios sociais, como a redução
dos problemas de saúde e a melhora da qualidade de vida, além
de ganhos econômicos para os cidadãos. Esses benefícios são também perceptíveis ao analisarmos a
diminuição dos casos de doenças
de veiculação hídrica, que provocam internações por doenças como
diarreia, cólera e leptospirose.
Um estudo elaborado pelo
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)
mostra que aproximadamente 65%
das internações hospitalares de
crianças de até 10 anos, são decorrentes de problemas relacionados à falta de saneamento básico,
como a dificuldade do acesso à

água tratada e aos serviços de
coleta e tratamento de esgoto.
Os ganhos vão além da saúde, pessoas mais saudáveis têm
aproveitamento melhor na escola
e no trabalho. Na sala de aula, por
exemplo, menores que vivem onde
não há saneamento apresentam
18% a menos no rendimento e a
reprovação de quem tem acesso a
estruturas adequadas é 44,2%
menor do que aqueles que não têm
acesso. Os dados fazem parte da
pesquisa Trata Brasil: Saneamento, Saúde, Educação, Trabalho e
Turismo, desenvolvida pelo instituto Trata Brasil em parceria com
a FGV (Fundação Getúlio Vargas).
Desde a manifestação da cólera, em 1855, relatos médicos
brasileiros apontam seu viés social, que, no caso do país, implicava a alta mortalidade de escravos e livres pobres. Do ponto de
vista histórico, entretanto, a epidemia e sua dinâmica foram pouco estudadas. A recuperação de
dados originais sobre a cólera e a
análise das taxas de mortalidade
associadas à doença auxiliam-nos
a melhor compreender aspectos do
universo escravo na zona urbana
da cidade, no período subsequente ao fim do tráfico negreiro.
Os escravos habitavam choças de pau-a-pique, cobertas de
sapé ou palmeira, sem janelas ou
com grades, dormiam em esteiras
sobre tarimbas de madeira, com
dois e meio a três pés de largura.
Recebiam duas ou três mudas de
roupa por ano. A alimentação consistia em feijão, angu, farinha e às
vezes um pedaço de charque ou
toucinho e nas regiões de açúcar, o
melado e nas zonas cafeeiras, o café.
Mesmo após o cessamento do tráfico negreiro, entraram no País
mais de 50.000 escravos; em 1870,
o elemento escravo constituía 40%
da população total de Constituição.
ACHADOS DO ARQUIVO — A série "Achados do Arquivo" se pauta na publicação
de parte do acervo do Setor de
Gestão de Documentação e Arquivo, ligados ao Departamento Administrativo, criada pelo
setor de Documentação, em parceria com o Departamento de Comunicação Social, com publicações no site da Câmara, todas às
sextas-feiras, como forma de tornar acessível ao público as informações do acervo da Casa de Leis.
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PARQUE ORLANDA
Os vereadores Thiago Ribeiro (PSC) e Anilton Rissato (Patriota) visitaram o bairro Parque Orlando,
na tarde desta sexta-feira (7), para averiguar relatos de moradores sobre a falta d'água na região. A
visita foi realizada após pedido dos moradores Noemi Alves de Oliveira Vicentini e Mauro César Vicentini, que contataram as assessorias de ambos
os parlamentares e relataram constantes desabastecimentos na localidade. Segundo os vereadores, com o grande crescimento populacional da
cidade e consequente expansão de bairros periféricos, o sistema de abastecimento de água da cidade passa por dificuldades. Constatado o desabastecimento, os vereadores, agora, entrarão em contato com o Semae (Serviço Municipal de Água e
Esgoto) para cobrar soluções para o problema.
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FÉRIAS
Um dos coordenadores da
pré-candidato Francys Almeida ao Governo do Estado de São Paulo pelo
PCdoB, Adriano Bandeira,
está visitando, em férias a
Região de Ribeirão Pires,
aproveitando para propagar
as propostas e projetos do
partido em 2022. Ladeado
de sua esposa Janai Ban-

deira e da professora Geila
Balbino, liderança daquela
região. “Adriano tem sido
peça fundamental na articulação do partido em Piracicaba e Região, além de atuar em outras cidades no Estado de São Paulo, levando a
nossa mensagem”, afirma o
vice-presidente do PCdoB em
Piracicaba, Francys Almeida.

Cobrança de IPTU
em imóvel rural

C

ontribuintes têm sido obrigados a provar destinação
rural da propriedade, situada em área urbana ou de expansão urbana, para terem o direito de recolher o Imposto sobre
a Propriedade Rural (ITR), em
vez do IPTU, este, normalmente, mais caro, situação que
ocorre também em Piracicaba.
Em decisões recentes, o
Judiciário anulou cobranças
de IPTU, quando o proprietário demonstrou o uso econômico do bem – Inscrição de
Produtor Rural, Notas Fiscais
de compra de insumos, venda
da produção agrícola, contratos da produção agrícola.
Isso ocorre, com frequência,
quando o município amplia a
área urbana, sem levar em conta
a existência, predominante, de
atividade agrícola ou pastoril,
como ocorre em zonas de expansão urbana em que o cenário rural se entrelaça com a urbana.
Deve o interessado, ao recorrer, anexar extrato da Receita
Federal, comprovando a declaração anual de ITR sobre a área
em que está contido o imóvel.
A Segunda Vara da Fazenda Pública de São José dos
Campos, derrubou, em novembro, cobrança de IPTU,
referente aos anos de 2015 a
2020, beneficiando o proprietário de terreno de 52.000 m².
Em Piracicaba, ocorre situação parecida, com plantação de cultura da cana, em

área que não conta com o disposto no artigo 22, § 1º, do
Código Tributário Nacional.
Não basta a propriedade estar
em área urbana, deve ter, pelo
menos duas de cinco utilidades – meio fio, calçamento, canalização de águas pluviais,
abastecimento de água, esgoto,
iluminação pública, escola primária, posto de saúde próximo.
A cobrança de IPTU se dá
com o preenchimento dos requisitos legais. Se não presentes, não é devida a cobrança,
independentemente de haver
ou não utilização rural.
Atualmente, discute-se o
IPTU ecológico, com redução do
valor do imposto para o proprietário que protege áreas verdes ou adote práticas sustentáveis. Algumas capitais têm políticas nesse sentido, São Paulo,
Curitiba, Salvador, Belém.
Têm aumentado os casos
que chegam ao Poder Judiciário, por orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
tendo a Corte decidido que incide ITR sobre imóvel localizado em área urbana, desde
que usado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.
———
Frederico Alberto Blaauw é mestre em Direito Empresarial, advogado e consultor de empresas, professor de
Direito Empresarial
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R ECLAMAÇÃO

Vereador pede acessibilidade
em clínica de fisioterapia
Assessoria Parlamentar
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ArcelorMittal firma parceria para
temporada 2022 da Stock Car
A AcelorMittal está inovando com este patrocínio, sendo uma
das pioneiras do seu setor a apostar no esporte a motor nacional

Segundo usuários, clínica não possui rampa para cadeirantes

Após diversas reclamações de
moradores sobre a falta de acessibilidade de uma clínica do município, que atende pacientes do
SUS que necessitam de fisioterapia, o vereador André Bandeira
(PSDB) questiona prefeitura sobre o funcionamento do local.
Segundo o vereador, a clínica, localizada na rua Tiradentes,
esquina com a rua Voluntários
de Piracicaba, é motivo de constantes reclamações de seus usuários: “O local não tem acessibilidade nenhuma, tem apenas
uma cadeira de rodas para atender uma quantidade absurda de
pessoas. Além disso, não tem
uma placa de estacionamento
para idoso, não tem embarque e
desembarque e também não tem
rampa para cadeirantes, nem den-

tro nem fora da clínica”, disse Pedro Basso, que frequenta o local.
Em resposta, uma funcionária da Central de Fisioterapia respondeu que a empresa vencedora
da última licitação iniciou as atividades em dezembro e, ainda,
está em processo de adaptação.
Sobre as rampas e marcações da rua, a própria clínica
pediu auxílio da Central, que
garantiu que a questão está sendo verificada, juntamente com
o Comdef (Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência), no
setor de obras da prefeitura.
“É necessário, urgentemente, que sejam tomadas providências com o resultado da licitação. Uma clínica para atender precisa oferecer toda acessibilidade”, disse o parlamentar.

SARS-C O V-2

Novo método detecta coronavírus
diretamente em cotonetes nasais
Pesquisadores da Universidade São Francisco (USF), em colaboração com colegas da Universidade do Texas em Austin, nos
Estados Unidos, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
desenvolveram uma tecnologia
que permite detectar em menos
de um minuto o SARS-CoV-2 diretamente de swabs (cotonetes)
nasais, empregados para coletar
amostras de secreções nasofaríngeas para a realização de teste
para diagnóstico de Covid-19.
O sistema, desenvolvido por
meio de projeto apoiado pela Fapesp, foi descrito em um artigo publicado na revista Analytical Chemistry. “O novo método permite a
análise direta de swabs e a obtenção do resultado em 45 segundos.

Dessa forma, possibilita a triagem
rápida de pacientes com Covid19”, diz Andréia de Melo Porcari,
professora da USF e uma das coordenadoras do projeto. A tecnologia é derivada de um sistema de
detecção e diagnóstico de câncer desenvolvido pela pesquisadora brasileira Lívia Eberlin na Universidade do Texas em Austin, baseado em
espectrometria de massa – técnica
que permite discriminar substâncias em amostras biológicas de
acordo com a massa molecular.
A ideia é demonstrar com
amostras independentes que
esse novo método de análise é
válido, independentemente
dos laboratórios, equipamentos e dos analistas que realizam o teste”, explica Porcari.

A ArcelorMittal Aços Planos
é a mais nova patrocinadora da
Stock Car Pro Series para a temporada 2022. Integrada ao grupo
líder no mercado global de aço, a
empresa firmou a parceria para a
temporada 2022 da competição.
Para a empresa, o projeto
vem atender a um novo cenário
mundial, mais focado na sustentabilidade. “A indústria automotiva global está se movimentando com a consciência verde por
meio de ações ESG (sigla em inglês para Governança Ambiental,
Social e Corporativa) que visam a
descarbonização em todo o ciclo
de vida dos veículos, envolvendo
desde a produção do aço até a reciclagem do veículo, através de
uma série de importantes iniciativas”, explica João Bosco Reis da
Silva, gerente Geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão.
Segundo ele, as mudanças
no processo de produção do
aço, tornando-o resistente e
cada vez com menor espessura e
promovendo redução de consumo de combustíveis fósseis nos
veículos, fazem parte dos projetos que têm sido implementados.
É o caso do S-in motion, uma
iniciativa do Grupo ArcelorMittal, que visa a utilização de aços
avançados de alta resistência e de
estampagem a quente (Família
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AcelorMittal é uma das pioneiras do setor a apostar no esporte a motor nacional

Usibor®) para a redução de peso
e aumento da segurança em caso
de colisões dos veículos de combustão interna, híbridos e elétricos. A parceria com a Stock Car
também está alinhada a outra
relevante ação da empresa, lançada no ano passado, o XCarb ®,
um programa voltado a atender
às expectativas do ESG e que, dentre outros objetivos, busca intensificar a reciclagem de sucata
proveniente do processo de produção do veículo e reduzir a
emissão de CO2 na produção do

aço a partir de ações otimização
de processo e de desenvolvimento de novas técnicas de produção.
Para a Vicar, promotora da
Stock Car Pro e das categorias
Stock Series, Fórmula 4 certificada pela FIA e Turismo Nacional, a AcelorMittal está inovando com este patrocínio, sendo
uma das pioneiras do seu setor a
apostar no esporte a motor nacional como ferramenta de marketing e desenvolvimento de novas
soluções para o automobilismo.
“É uma honra e uma conquista

importante para a Stock Car passar a ser patrocinada por mais
um líder global”, definiu Fernando Julianelli, CEO da Vicar. “Estamos bastante felizes por termos
um patrocinador que tem em seu
DNA a busca pelo novo e pela
evolução”, finaliza Julianelli.
A estreia do Grupo ArcelorMittal como patrocinador
oficial da Stock Car Pro Series
está prevista para o dia 13 de
fevereiro, quando a principal
categoria da América do Sul
deve abrir a temporada 2022.

C ICLISMO

Área próxima à Prefeitura é cogitada para ter pista de cross-country
Na manhã desta sexta (7), o
vereador Gustavo Pompeo (Avante) e o secretário municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Hermes Ferreira Balbino,
avaliaram uma área, próxima à
Prefeitura, que um grupo de ciclistas deseja que seja adaptada
para treinos de cross-country
(modalidade praticada em terrenos que impõem dificuldades).
Alexandre Biral, Daniel Defavari, Edmilson Silva e Tiago
Torres Gil, que praticam o es-

porte há algum tempo, com trabalhos desenvolvidos na cidade
e na região, têm a ideia de, junto com a Selam, adequar um espaço para a realização de treinos, visando às competições que
existem dentro da categoria.
"O projeto visa ampliar e
difundir o conhecimento dentro do esporte, partindo do nível iniciante até o avançado,
tendo diversas pistas de crosscountry que possibilitem a vivência de crianças e adultos e proporcionando a todos uma estrutura completa para a prática da
modalidade", disse o grupo.
Hermes mencionou, no encontro, quais seriam os próximos
passos para a construção do espaço. "É importante ressaltarmos
a necessidade do trabalho em
conjunto com as demais secretarias e a verificação de verba disponível para as pastas para, então, tratarmos da viabilidade do

A SSISTÊNCIA
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Grupo pleiteia a adequação do terreno para treinos da modalidade

projeto." Ele comentou ainda que
"é necessário o desenvolvimento
de um projeto-piloto, realizado
por especialista da área, a fim de
garantir que se atendam todas
as especificações técnicas".
Gustavo Pompeo comentou

que apoia "totalmente a prática
esportiva". "Sei o quanto é significativa para crianças, adolescentes
e adultos a realização de atividades físicas. Poder apoiar o desenvolvimento de um projeto dessa
magnitude é um prazer", afirmou.

SOCIAL

Entidades podem participar
de editais, avisa Josef Borges
O vereador Josef Borges
avaliou os editais abertos pela
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) nos três chamamentos para as Organizações
das Entidades Civis realizarem
serviços de assistência social no município para pessoas
em situação de risco social.
Para ele, há maior assertividade nesses novos chamamentos que possuem metas claras e
objetivas de atendimento para
melhorar a qualidade dos serviços prestados. “Isso é fundamental porque essa população depende muito desse apoio da assistência para as suas necessidades
específicas. Outro ganho dessas
novas regras é o aumento da capacidade de atendimento, além de
otimizar custos”, observou Josef.
Um dos editais é referente
ao Serviço Especializado em
Abordagem Social (Seas), na
Proteção especial de Média Complexidade. Essa ação prevê a

busca ativa de pessoas em situação de rua e crianças em situação
de trabalho infantil para que possam ser atendidas de maneira
multidisciplinar para a superação
dessas situações. “Vale lembrar
que o novo atendimento 24 horas
para moradores de rua, migrantes e 'trecheiros' já está funcionando e servindo três refeições diárias, além de outras atividades multidisciplinares”, disse o vereador.
O outro chamamento é para
atender pessoas com deficiência
auditiva, visual, Síndrome de
Down e com Transtorno do Espectro de Autismo (autistas). Além de
prever mais vagas, o novo edital
preconiza que a entidade terá de
fazer um trabalho que contribua
com a habilitação da pessoa com
deficiência com foco na capacidade protetiva da família, incluindo
ações no ambiente onde vivem para
a promoção da inclusão social.
O terceiro edital é voltado
para o acompanhamento de indivíduos e famílias que sofre-

ram violações de direitos, atendidas pela proteção especial.
Este serviço complementar será
um facilitador para o acesso
das famílias da região norte.
O parlamentar, que é líder
do governo, afirmou que a proposta da secretária Euclídia Fioravante, da Smads, é qualificar
o atendimento social cada vez
mais, evitando o assistencialismo para que as ações realmente
signifiquem mudanças nas vidas
dos atendidos e, desse forma,
valorizar o trabalho realizado pelas entidades. Elas, ao longo dos
anos já foram se adequando às
novas regras preconizadas no Sistema Único da Assistência Social
(Suas), que norteia todas as mudanças e ações que essa gestão
está implantando no município.
Os serviços são cofinanciados pelo Fundo Municipal da Assistência Social (Fmas) e serão
prestados de acordo com o Termo de Colaboração vigente por 12
meses, podendo ser prorrogados.
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C HARQUEADA

Região Metropolitana
tem audiência do Plano de
Desenvolvimento Urbano

Saúde reorganiza fluxo
de atendimento para
controlar contágio da covid
Divulgação

Encontro será na quinta (13), no anfiteatro da Secretaria Municipal
de Educação; evento é aberto ao público com ampliação do acesso
Piracicaba sedia na próxima
quinta (13), às 14h, audiência
pública do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI) da Região Metropolitana de Piracicaba (RMP). Audiência acontecerá no anfiteatro
da Secretaria Municipal de Educação e também será transmitida em ambiente virtual, para
ampliar o acesso do público à
audiência. Evento é aberto ao
público em geral, mas com número limitado de pessoas na participação presencial. Realização é
do Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional (SDR)
e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
Foram convidados, além de

Piracicaba, os municípios de Capivari, Elias Fausto, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras e Saltinho.
Eventos semelhantes acontecerão
em Limeira e Rio Claro, agregando outros municípios que compõem a região metropolitana.
Conforme convite que foi enviado aos municípios, as audiências públicas são uma oportunidade para os cidadãos debaterem
propostas sobre o ordenamento
territorial da região e sobre as
funções públicas de interesse comum aos municípios que a compõem. Os materiais já produzidos
em outras audiências e oficinas
podem ser acessados no endereço: rmp.pdui.sp.gov.br. O caderno de insumos para estimular o debate, disponíveis no site,

contém resumo dos principais
temas a serem abordados na audiência pública. Envio de propostas pode ser feito até o dia 21/01.
A pessoa só precisa acessar o site,
preencher formulário curto, escolher entre os temas disponíveis
e enviar sua contribuição.
A transmissão da audiência
será feita pelo endereço https://
youtube.com/c/DesenvolvimentoRegionalSP, do canal da Secretaria de Desenvolvimento Regional, responsável por facilitar a
relação dos 645 municípios com
o Governo do Estado. Ela dialoga, ouve necessidades, integra e
articula parcerias e convênios.
PDUI — O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI), conforme descrito na

plataforma digital, é um instrumento legal de planejamento e
gestão metropolitana e regional,
definido em 2015 pelo Estatuto
da Metrópole (Lei Federal
13.089/15). É ele que define as
diretrizes e os meios necessários
para orientar ações governamentais e da iniciativa privada em
Regiões Metropolitanas (RMs),
Aglomerações Urbanas (AUs) e
Microrregiões (MRs), visando ao
desenvolvimento sustentável e à
redução das desigualdades regionais. Sua inovação é permitir
que as decisões relativas a esses
territórios sejam tomadas, de
forma democrática, entre Estado, municípios e a sociedade civil - como requer a estrutura de
governança interfederativa.
Divulgação

A medida acontece devido ao aumento no número
de casos positivos neste início de ano

A partir desta segunda-feira
(10), uma ala do Hospital de Charqueada estará disponível exclusivamente para atendimento de sintomáticos respiratórios que apresentarem três sintomas ou mais.
Uma equipe médica será
montada para atendimento exclusivo nesse setor, composta
por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. A estrutura
já está sendo montada no hospital, com tendas e sinalização
para separação de fluxo, evitando assim mais contágio. A medida acontece devido ao aumento no número de casos positivos neste início de ano.
Quem apresentar sintomas leves deve ficar em casa ou se ori-

AÇÃO

DE

entar nos postos de saúde, evitando procurar o hospital. Além
dessas medidas, a Secretaria de
Saúde ressalta a importância da
vacinação. “A vacina é uma arma
que temos nesse enfrentamento.
Quem não se vacinar está mais
exposto, podendo espalhar o vírus com mais facilidade”, lembrou o secretário de Saúde, Jonas Lanjoni Del Pino Júnior.
Para ele, é necessário tomar
todos os cuidados neste momento. “É imprescindível que a população continue se cuidando, usando máscaras, álcool gel e evitando aglomerações. O controle do
vírus não depende só das ações
da prefeitura. É preciso que cada
um faça sua parte”, ressaltou.

GRAÇAS

Charqueada comemorou
68 anos de emancipação
Divulgação

Segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMP aconteceu em Iracemápolis
As festividades aconteceram na praça central no dia 30 de dezembro

No dia 30 de dezembro, Charqueada comemorou seus 68 anos
de emancipação político-administrativa em grande estilo. As festividades, que aconteceram na praça central, tiveram início com a
Missa de Ação de Graças, celebrada pelo pároco Pedro de Arruda.
Logo após, as autoridades
municipais conduziram um ato
cívico que contou com a presença do prefeito Rodrigo Arruda e
do vice-prefeito Jonas Lanjoni
Del Pino Júnior, a presidente do
Fundo Social Regina Moreno e
os secretários. A Corporação
Musical Charqueadense abrilhantou a solenidade com a apresentação de seus músicos.
“Foi uma noite muito agradável e com atrações que encheram nossos olhos de alegria e

paz. As bênçãos do padre Pedro
de Arruda vieram para lavar
nossas almas e ter a certeza de
que dias melhores estão por vir.
Charqueada, que é tão jovem, já
tem motivos de sobra para comemorar. Estamos nos trilhos
do desenvolvimento e assim seguiremos com muita firmeza e
trabalho”, declarou o chefe do
Executivo charqueadense.
Para fechar a noite do penúltimo dia de 2021, a animação
ficou por conta da Banda Luxus
que colocou a galera para dançar. O evento marcou o encerramento do Especial de Fim de Ano,
um projeto cultural apoiado pela
lei Aldir Blanc que trouxe atrações culturais para a praça central durante todos os finais de
semana do mês de dezembro.
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

CAMAREIRA, COZINHEIRA, GARÇONETE E RECEPCIONISTA. Favor
enviar currículo para o zap: (14)
99677-2253.
-----------------------------------------SALÃO DE ESMALTERIA STUDIO
VILLA precisa de duas manicure
com experiência. Contato: (19)
97103-4333.
-----------------------------------------PINTOR: Residencial e comercial, orçamento sem compromisso.
Piracicaba e Rio das Pedras. Tratar fone: 99310-4666 com Júnior.
------------------------------------------

VENDO CASA em Rio das Pedras,
bairro São Cristóvão II, com 3 dorm,
sendo 1 suíte, 2 banheiros, garagem
para 2 carros. T: (19) 99814-0684.
-----------------------------------------COMPRA-SE CASA — Valor básico de negociação até R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Falar com Karen pelo cel (19) 99895-5892, das 8 às 18 horas.
-----------------------------------------TROCO CASA no bairro São Cristóvão em Rio das Pedras por chácara. Sala ampla, sala de jantar,
cozinha , 3 dormitórios sendo 1 com
suite, banheiro social, lavanderia ,
1 dispensa, quintal pequeno, garagem com para 3 carros (cobertura
para dois carros). Contato:
998862302 com Luiz (whatsapp).
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO com 2
dorm sala cozinha banh no Bairro Dois Córregos em Piracicaba
tratar : 19 - 9.9665.8116.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO no Centro
de Rio das Pedras. Com 93m quadrado, sendo 3 quartos, 2 banheiros, cozinha, sala, área de serviço e 1 vaga
coberta. Contato (19) 983657145.
-----------------------------------------TERRENO COM BARRACÃO
310m2 aceito carro no negócio
apenas 45.000. Local Capela. Contato Elaine 19- 98216-9127 zap.
-----------------------------------------VENDE-SE TERRENO 6300m²-Centro Mombuca ótima localização-maiores informações 19998963876.
-----------------------------------------VENDO CASA EM ANHUMAS PIRACICABA - com 5 cômodos mais quarto para passar roupa, lavanderia cobertura mais quarto de ferramentas.
Piscina infantil, terreno medindo 20
X 25 mts. Tratar fone: 99440-6695.
-----------------------------------------VENDO/ ALUGO Barracão 360 m²,
na R. Olavo Bilac, 836, Vila Lobos,
S. Pedro. F. (19) 3483-1505.
-----------------------------------------VENDO OU TROCO apartamento
em Piracicaba por imóvel em São
Pedro ou Piracicaba tratar : (19)
9.9665.8116
-----------------------------------------ALUGA-SE apartamento Praia Grande, cels: 9 8430-8712 e 9 9340-0417.
------------------------------------------

ALUGA-SE
SALA COMERCIAL
NO CENTRO,
ÓTIMO VALOR.
TRATAR FONE:
(19) 98323-2288
com Tadeu.

ALUGA-SE - Barracão direto proprietário, a cinco minutos do Centro.
Ideal para depósito, com 450 metros
quadrados, com mezanino. Escritório em 2 pisos. Fone 9.9806-6622.
-----------------------------------------VENDE-SE imóvel em SÃO PEDRO,
com 2 casas, cada com 2 dorm, sala,
coz, wc, gar. (19) 3372-9484 e (19)
99970-2630.
-----------------------------------------VENDO APARTAMENTO EM SANTOS SP em condomínio fechado
com 3 quartos, sala 2 ambiente,
cozinha, área de serviço e 1 banheiro, ar condicionado na sala e
ventiladores de teto na sala e nos 3
quartos. Estacionamento coletivo.
Praca a arborizada, play ground,
área de lazer e quadra de esportiva. Recem reformado. A duas quadras de distância da praia. De frente
ao shopping Praiamar e hipermercado Carrefour. Próximo tem farmácia,
padaria, banco, ponto de táxi e ônibus. Contatos: (19) 99897-1417 Aline ou (13) 99704-6484 Maria Alice.
------------------------------------------

EMPRÉSTIMO no cheque o ou carnê, aumento de score, nome sujo,
libero do SPC e Serasa. Compro dívida no cpf e cnpj ativo ou não (11)
95126-6610.
-----------------------------------------TRABALHO MANUAL em casa ser
maior de idade: moças, rapazes e
aposentado. Ganho R$ 1.500,00 a
2.200,00. Tratar (11) 95126-6610
-----------------------------------------EMPRÉSTIMO de 5 mil a 800 mil para
capital de giro, Antecipa seu FGTS,
Financiamento com ou sem entrada
para carro, caminhonete, caminhão
e trator. Analiso restrições. Aumento de score. Tel: (11) 95126-6610.
-----------------------------------------MORADIA VITALÍCIA – O MELHOR
SEGURO DE VIDA no Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Chalés e
Flats. Estuda permuta com imóvel.
Fone e Whatzapp (19) 3372-9484.
-----------------------------------------MUROS PARA PUBLICIDADE – O
Lar dos Velhinhos de Piracicaba
oferece por contribuição ou permuta. Av.: Renato Wagner, 770. Telefone e Whatzapp (19) 3372-9484
e (19) 99970-2630.
------------------------------------------

VENDE-SE carro Corolla 2005, gasolina, super econômico, manual, completo, impecável. Tratar pelo celular
(19) 9.9705-5588. Valor: R$ 22.500,00.
-----------------------------------------VENDE-SE chevrolet classic 2013 com
4 portas 15000+ assumir parcelas maiores informações 19 991911944.
-----------------------------------------VENDE-SE Uno Econômico Flex
2012 – R$ 21.000,00. Tratar fone:
3422-5162.
-----------------------------------------VENDE-SE Strada 2003 – 8 Val 1.8 R$
19.000,00. Tratar fone: 3422-5162.
------------------------------------------

CONTRATA-SE
Vendedor interno
maior de 19 anos,
exp em ven d a s ,
pacote office e
referências – trabalho de segunda a sexta. CV p/
abc202@bol.com.br

USADOS PARA VENDER
- Motor Bomba D´Agua, motor de 15 HP acoplado com bomba de 3 estágio – R$ 1.500,00
- Bomba D´Água de pistão para poço marca schmaider manual ou com motor – R$ 700,00
- Rodas para Ford 2000 – R$ 500,00
- Duas Torres com 5 metros , eleva mais 4 metros, total de
altura 9 metros com redutor mecânico – R$ 3.000,00
- Cofre com 1,40 mt de altura x 60 de largura de 1 porta R$ 800,00
- Cofre fichet com 1,20 mts x 60 com 1 porta - R$ 2.500,00
- Estufa de secagem e esterilização famen – modelo 315 –
SE – R$ 300,00
- Roçadeira de grama motor 1 HP – R$ 150,00
Vários outros cofres novos e usados.

Tratar com Sr. Geraldo – Chaveiro Expresso.
Rua Moraes Barros, 1205 – fone: 3422-5162

EDITAL DO ART. 605 DA CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS DO TRABALHO
Pelo presente edital, que se publica para cumprimento do disposto no art. 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
as indústrias metalúrgicas, mecânicas, de material elétrico, eletrônico, siderúrgicas e fundições sediadas na base territorial
das cidades de Piracicaba-SP, Saltinho-SP e Rio das PedrasSP, vinculadas a este SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS, DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO,
SIDERÚRGICAS E FUNDIÇÕES DE PIRACICABA, SALTINHO E
RIO DAS PEDRAS – SIMESPI (art. 579 da CLT), associadas ou
não-associadas, ficam comunicadas para o recolhimento da
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL prevista na Consolidação das Leis
do Trabalho, em seus artigos 580, inciso III e parágrafos e 587.
A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL é facultativa aos empregadores
nos termos do art. 579 da CLT, devendo ser calculada sobre o
valor do capital social (art. 580, III da CLT), a ser recolhida preferencialmente junto à Caixa Econômica Federal, ou ainda, em
estabelecimentos bancários integrantes do Sistema de Arrecadação de Tributos Federais, ou em Casas Lotéricas, até o dia
31 de janeiro de 2022, impreterivelmente (art. 587 da CLT), sob
pena de ficarem impedidos de participar de Concorrências Públicas Administrativas e de obterem registro ou licença nas Prefeituras Municipais para funcionamento dos seus estabelecimentos, conforme art. 607 e 608 da CLT, bem assim de sofrerem cobrança judicial acrescida das penalidades legais (art.
606 da CLT). As empresas deverão emitir a guia para recolhimento da contribuição sindical patronal através do site do SIMESPI (http://www.simespi.com.br). Em caso de dúvidas quanto
ao preenchimento da guia, especialmente quanto ao cálculo
do valor devido, deverão entrar em contato com o Depto. Financeiro do SIMESPI, através do telefone (19) 3417-8600.
Piracicaba, 10 de janeiro de 2022
EUCLIDES BARALDI LIBARDI
Presidente

RESGATOU
O vencedor de metade do
prêmio da Mega-Sena da Virada 2021 deu entrada nesta
quarta-feira (5) no processo de
pagamento da premiação no
valor de R$ 189.062.363,74,
segundo a Caixa Econômica
Federal. A aposta simples foi
feita em uma lotérica no bairro São Cristóvão em Cabo Frio,
na Região dos Lagos do Rio.
SÓ FALTA 3
A Caixa Econômica Federal
confirmou na noite desta quinta-feira (6) que mais um ganhador do bolão que levou metade
do prêmio da Mega-Sena da Virada, em Campinas (SP), foi até
uma agência da instituição
para resgatar o prêmio de R$
13.504.454,55. Com isso, o total
de contemplados que deu entrada no pagamento subiu para
11, e três ainda são esperados.
A soma é de R$ 189 milhões.
PRAZO
O prazo para retirar é de 90
dias, a partir da data do sorteio
realizado em 31 de dezembro. Se
o valor não for recebido no período, ele é repassado ao Fundo
de Financiamento do Ensino
Superior (Fies). Pode ser difícil
acreditar, mas há pessoas que

ganham na loteria e não resgatam o prêmio. Em 2021, entre
janeiro e setembro, mais de R$
491 milhões deixaram de ser retirados pelos vencedores, conforme dados fornecidos pela
Caixa Econômica Federal.
O valor esquecido é maior
que os R$ 370 milhões pagos
na Mega da Virada do ano passado, apontado como a maior
quantia da história já sorteada
pelo concurso. Somente em
abril, R$ 272,6 milhões não foram sacados pelos ganhadores.
DESTINO
O valor dos prêmios da
Mega-Sena, Lotofácil, Quina,
Lotomania, Timemania, Dupla
Sena, Loteca e Lotogol não sacado é repassado integralmente ao
Fies. O programa federal de financiamento possibilita que estudantes cursem o ensino superior em instituições privadas.
A Caixa Econômica Federal ainda é responsável pelo repasse das arrecadações geradas pelas apostas nas loterias,
além de administrar o destino
dos prêmios esquecidos. Segundo a instituição financeira,
os valores são redistribuídos
para investimento no país em
áreas como saúde, educação, segurança, esportes, entre outros.
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FALECIMENTOS
SRA. LYDIA PASCHOAL CORREA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 89 anos, filha
dos finados Sr. Fredolino Martins e da Sra. Laura Antunes
Martins, era viúva do Sr. Waldemar Correa; deixa os filhos:
Dalva Correa Zen, casada com
o Sr. Elizeu Zen; Elpidio Correa
Neto; Raquel Correa Bueno de
Godoy, viúva do Sr. Francisco
Sergio Bueno de Godoy; Waldemar Correa Filho, já falecido e
Wagner Luiz Correa, já falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu
sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 13h00 da sala “B” do Velório
do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole, em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. LUCIA TEREZA BORIM
DELLA GRAÇA faleceu anteontem, nesta cidade, contava
48 anos, filha dos finados Sr.
Jose Borim e da Sra. Benedita Aparecida Domingues Borim, era casada com o Sr. Roberto Della Graça; deixa os filhos: Sergio Eduardo Della
Graça, casado com a Sra. Luciana Viana Della Graça e
Marcos Roberto Della Graça,
casado com a Sra. Lilian Guiso Della Graça. Deixa demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro
às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal de Rio Das Pedras/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. MARIA HELENA DE OLIVEIRA JOSE faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71
anos, filha dos finados Sr. Durval Piza de Oliveira e da Sra.
Bonifacia Garcia de Oliveira,
era viúva do Sr. Luiz Geraldo
Jose; deixa os filhos: Luiz Geraldo de Oliveira Jose; casado
com a Sra. Roberta Cortozi
Jose; Luciana de Oliveira Jose;
Fernanda de Oliveira Jose e
Flavia de Oliveira Jose. Deixa
netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído
o féretro às 17h00 do Velório da
Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SRA. GERALDA ALVES DA SILVA faleceu anteontem, nesta
cidade, contava 84 anos, filha
dos finados Sr. Domingos Alves da Silva e da Sra. Maria Alves Santa Rosa, era casada
com o Sr. Deraldo Afonso da
Silva; deixa os filhos: Elton de
Jesus Alves da Silva; Flavio de
Jesus Alves da Silva; Ilma Aparecida Maciel de Almeida e Dilma dos Santos Pereira Maciel. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. BENTO MILLE FILHO faleceu anteontem, nesta cidade,
contava 59 anos, filho dos finados Sr. Bento Mille e da
Sra. Durvalina Mille; deixa os
filhos: William Fernando Mille; Lucimara Cristina Mille Ribeiro; Wilson Eduardo Mille e
Vinicius Gabriel Mille. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado anteontem, tendo
saído o féretro às 17h00 da
sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

SR. FRANCISCO LUIZ DE TOLEDO faleceu anteontem, na
cidade de Charqueada/SP,
contava 78 anos, filho dos finados Sr. Aparicio de Toledo
e da Sra. Maria Franzoni, era
casado com a Sra. Vera Aparecida Menezes de Toledo,
deixa os filhos: Francisco Evaldo de Toledo, casado com a
Sra. Rosangela Mendes de
Toledo; Fabio Luis de Toledo,
casado com a Sra. Cristiane
Maria Gibele de Toledo; Franceli Ap. de Toledo Frasseto, casada com o Sr. Gustavo Frasseto e Felipe Israel de Toledo,
casado com a Sra. Michele de

Toledo. Deixa netos, bisnetos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal de Charqueada/SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. MARCELO RENATO DOS
SANTOS faleceu anteontem,
nesta cidade, contava 40 anos,
filho do Sr. Luis Henrique dos
Santos e da Sra. Creusa Iracildes Cruz dos Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
17h00 da sala 01 do Velório do
Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MIRIAM APARECIDA DA
SILVA GALDINO faleceu anteontem, nesta cidade, contava
65 anos, filha dos finados Sr.
Benvindo Firmo da Silva e da
Sra. Dirce Francisca Ferraz da
Silva, deixa os filhos: Giancarlos Galdino, casado com a Sra.
Janaina de Jesus P. Galdino e
Marcelo Galdino, casado com
a Sra. Karen G. Galdino. Deixa
netos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado ontem, tendo saído o
féretro às 14h00 do Velório da
Saudade, sala 04, para o Cemitério Municipal da Saudade
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ANTONIO CARLOS FORNAZIERO faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho
dos finados Sr. Luiz Fornaziero
e da Sra. Candelaria Puga Fornaziero, era viúvo da Sra. Maria
Roseli Rabello Fornaziero, deixa os filhos: Andreia Luciana
Fornaziero Carneiro, casada
com o Sr. Jose Rodrigo Carneiro; Andressa Karina Fornaziero Carlin, casada com o Sr. Fernando Jose Carlin e Antonio
Carlos Fornaziero Junior, casado com a Sra. Suziane dos
Santos. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,

tendo saído o féretro às 10h30
da sala 01 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. BEATRIZ PEREIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA faleceu ontem,
na cidade de Rio das Pedras –
SP, contava 81 anos, filha dos
finados Sr. Joaquim Candido
Pereira e da Sra. Maria Olivia da
Conceição, era casada com o
Sr. Francisco Cassemiro Teixeira; deixa os filhos: Francisca;
Lucineide; Ziulena; Cicero; Damiana e Zenilto. Deixa netos,
demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado
ontem, tendo saído o féretro às
11h00 do Velório do Cemitério
Municipal de Rio das Pedras –
SP, para a referida necrópole
em jazigo da família. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DR. RENE GUERRINI faleceu
ontem, nesta cidade, contava
91 anos, filho dos finados Sr.
Renato Guerrini e da Sra. Idalina Guerrini, era viúvo da Sra.
Elza Miotto Guerrini; deixa os
filhos: Renata Miotto Guerrini;
Rene Guerrini Junior, casado
com a Sra. Raquel Moraes de
Campos e Renato Guerrini
Neto. Deixa netos demais familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação foi realizada
ontem, tendo saído o féretro às
16h30 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição sala
“A”, para o Crematório Unidas
de Piracicaba – SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. MARIA AUGUSTA RODRIGUES DA SILVA faleceu ontem,
na cidade de São Pedro – SP,
contava 99 anos, filha dos finados Sr. Antonio Rodrigues da
Cruz e da Sra. Maria Francisca
de Jesus, era viúva do Sr. José
Elias da Silva; deixa os filhos:
Maria de Nazare Rodrigues da
Silva, já falecida; Maria de Fatima Rodrigues da Silva; José
Rodrigues da Silva, já falecido;
Antonio Rodrigues da Silva;
Severino Rodrigues da Silva e
Maria Aparecida Rodrigues da
Silva, casada com o Sr. José
Ferreira da Silva. Deixa sobri-

nhos, netos, bisnetos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem,
tendo saído o féretro às 15h00
do Velório Municipal de São
Pedro – SP, para o Cemitério
Parque de São Pedro – SP,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
DRA. ANA ISABEL BORGES PADILHA faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha
dos finados Sr. José Soares
Borges e da Sra. Ernestina Teodoro Borges; deixa os filhos:
Gustavo Alessandro Borges
Padilha, casado com a Sra.
Giovana de Sousa Evangelista
Padilha; Fabio Vinicius Borges
Padilha e Flavia Leticia Borges
Padilha. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, netos, demais
familiares e amigos. Sua Cerimônia de Cremação será realizada hoje, saindo o féretro às
17h00 do Velório do Cemitério
Parque da Ressurreição sala
“A”, para o Crematório Unidas
de Piracicaba – SP. ABIL GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ALTAIR DE FATIMA LOPES
PEREIRA faleceu dia 8, nesta
cidade, contava 61 anos, filho da Sra. Maria de Lourdes
Lopes, já falecida, era casado com a Sra. Cleide Orneles da Silva; deixa os filhos:
Andreo Felipe Ferreira Sebanico, casado com a Sra. Gisele; Andressa Lopes Zen,
c a s a d a c o m o S r. R a f a e l
Henrique de Campos Zen;
Maiara da Silva Lopes e Fernanda da Silva Lopes, casada com o Sr. Aliffer Iacope de
Oliveira. Deixa netos, demais
familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 8,
tendo saído o féretro às 15h00
da sala “D” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. JOSÉ MARIA DE AZEVEDO
faleceu dia 8, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados
Sr. Joaquim Martins de Azevedo
e da Sra. Maria Dias Azevedo;
deixa as filhas: Regiane Azevedo e Gislaine Azevedo. Deixa

netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 8, às 15h00 no Cemitério Municipal da Saudade,
em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. SEBASTIÃO FERREIRA faleceu dia 8, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados
Sr. Etelvino Ferreira e da Sra.
Maria Aparecida Ferreira; deixa
os filhos: Roque Aparecido de
Jesus Ferreira, casado com a
Sra. Marcia Regina Gomes e
Ricardo Aparecido Ferreira.
Deixa netos, demais familiares
e amigos. Sua Cerimônia de
Cremação foi realizada dia 8,
às 16h00 no Crematório Unidas de Piracicaba – SP. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SR. ATTILIO MIGUEL faleceu dia
8, nesta cidade, contava 87
anos, filho dos finados Sr. Camillo Miguel e da Sra. Emilia
Marinelli, era casado com a Sra.
Elza de Oliveira Miguel; deixa os
filhos: Raul Marcel Miguel, casado com a Sra. Fernanda Aparecida da Cruz Miguel e Valterli
Aparecida Miguel Mangels, casada com o Sr. Michael Mangels. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 9, saindo o féretro às 12h00 da
sala Standard do Velório do
Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópele em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS
SRA. VANDA MICHELOTTO DA
SILVA faleceu dia 8, nesta cidade, contava 82 anos, filha
dos finados Sr. Narcizo Michelotto e da Sra. Maria Guastalli,
era viúva do Sr. Helio Paulino
da Silva; deixa os filhos: Maria Madalena da Silva Albuquerque, casada com o Sr.
João Luiz de Albuquerque e
Rinaldo José da Silva. Deixa
irmã, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e
amigos. Seu sepultamento foi
realizado dia 8, tendo saído o
féretro às 16h30 do Velório
Municipal Saudade de São Pedro - SP, para a referida necrópole em jazigo da família. ABIL
GRUPO UNIDAS – FUNERAIS

FALECIMENTOS
SRA. APARECIDA DE FATIMA
GALDENCIO OLIVEIRA faleceu
dia 08 pp na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e
era viúva do Sr. Cesário de Oliveira. Era filha do Sr. Benedito
Garcia Galdencio e da Sra. Luisa Pires Rodrigues, ambos falecidos. Deixa os filhos: Adriano Ribeiro dos Santos, Adriana
de Fatima Ribeiro Geraldo e
Angela Eloisa Galdencio Ribeiro dos Santos. Deixa também netos, demais parentes
e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 08 pp as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório Municipal da Vila Rezende - Sala - 01, para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MARCUS ANTONIO PEREIRA faleceu dia 08 pp na cidade de Piracicaba, aos 70 anos
de idade e era casado com a
Sra. Denise Maria Pavanelli
Pereira. Era filho do Sr. Alvaro
Pereira, falecido e da Sra. Maria Benedetti Pereira. Deixa os
filhos: Luciano Pavanelli Pereira, Marcelo Pavanelli Pereira e Thiago Pavanelli Pereira.
Deixa também netos, noras,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se anteontem as 13:30 hs, saindo a
urna mortuária do Velório “A”
do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. IRMA ERMELINDA BILATO PARIZOTTO faleceu anteontem na cidade de Piracicaba aos 73 anos de idade e era
casada com o Sr. Osmar Parizotto. Era filha do Sr. Luiz Bilato e da Sra. Maria de Lurdes
Cordova Bilato, ambos falecidos. Deixa os filhos: Arnaldo
Rudnei Parizotto, já falecido,
Ronaldo Luiz Parizotto, Rogério Aparecido Parizotto, Rita
de Cassia Parizotto Numeriano e Anali Renata Parizotto.
Deixa netos, bisneto, demais
parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se anteontem as 10:00 hs no Cemitério da Saudade onde foi inu-

mada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VANDERLEY JOSÉ DE
LIMA faleceu anteontem na cidade de Piracicaba, aos 83
anos de idade e era casado
com a Sra. Maria Dalva Lovadino de Lima. Era filho do Sr.
Lazaro Franco de Lima e da
Sra. Mercedes Fabregat de
Lima, ambos falecidos. Deixou
os filhos: José Eduardo, Vania
Cristina, Marcia e Ana Lúcia.
Deixa também genros, noras e
neto. O seu sepultamento deuse anteontem as 16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório “D” do Cemitério Parque da
Ressurreição para a referida
necrópole, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. SANTO PAVANELLI faleceu
anteontem na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e
era casado com a Sra. Maria
Cleusa Asta Pavanelli. Era filho
do Sr. Firmino Pavanelli e da Sra.
Maria Oriani, ambos falecidos.
Deixa as filhas: Denise Pavanelli Pereira viúva de Marcos Antonio Pereira, Sonia Pavanelli e
Helen Pavanelli. Deixa netos,
bisnetos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 13:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Standard do Cemiterio Parque da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. MARCOS ARIOVALDO DE
BARROS faleceu anteontem na
cidade de Piracicaba, aos 62
anos de idade e era filho do
Sr. Olegario de Barros e da
Sra. Aurea Carlos de Barros,
ambos falecidos. Deixou as filhas: Mariana de Barros, Ana
Paula de Barros e Amanda de
Barros. Deixa também 01
neta, demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se
ontem as 10:00 hs, no Cemitério
da Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. HELENA BOMBO PERECIN faleceu anteontem na ci-

dade de Piracicaba, aos 90
anos de idade e era viúva do
Sr. Herculano Perecin. Era filha do Sr. Pasqualin Bombo e
da Sra. Lucia Arthur, ambos
falecidos. Deixa os filhos: Maria Angela Perecin Foltran, Jose
Sergio Perecin e Maria Beatriz
Perecin, falecida. Deixa 06 netos, 05 bisnetos, genro, nora,
demais parentes e amigos. O
seu sepultamento deu-se ontem as 10:30 hs, saindo a urna
mortuária do Velório da Saudade – Sala 05, para o Cemitério
da Saudade, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
PROFª. PAULINA DINDORF GRILLO faleceu ontem na cidade de
Piracicaba, aos 96 anos de idade era viúva do Sr. Abigail de
Azevedo Grillo. Era filha do Sr.
Felippe Dindorf Filho e da Sra.
Anna D. Schimidt, ambos falecidos. Deixa o filho: Ney Carlos
Dindorf Grillo casado com Maria Conceição Longatto. Deixa
02 netos, demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se ontem as 16:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório “D” do Cemiterio Parque
da Ressurreição para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JOSIANE ALVES VILELA
DA SILVA faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 43
anos de idade e era filha do Sr.
Aparecido Alves Vilela, falecido
e da Sra. Janete Vilela. Deixa
os filhos: Debora, Rebeca, Igor,
Hugo, falecido, Querem, falecido e Querem Jane. Deixa demais parentes e amigos. O seu
sepultamento deu-se ontem as
16:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal da Vila
Rezende – Sala 02 para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. JOSEFINA DE ALMEIDA
GIMENEZ faleceu ontem na cidade de Piracicaba, aos 96
anos de idade e era viúva do
Sr. Francisco Puerta. Era filha do Sr. Antonio Juventino
de Almeida e da Sra. Leonti-

na Augusta de Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Carlos
Francisco Puerta e Jandira
Puerta Sartori. Deixa netos,
bisnetos e tataranetos. O seu
sepultamento deu-se ontem
as 15:00 hs saindo a urna mortuária do Velorio da Saudade
– Sala 02 para o Cemiterio da
Saudade, onde foi inumada
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. JOAQUIM CHRISTOFOLETTI faleceu dia 8 na cidade de
Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúvo da Sra. Antonia
Trugilio Christofoletti. Era filho
do Sr. Luiz Christofoletti e da
Sra. Thereza Christofoletti, ambos falecidos. Deixa os filhos:
Cristiane Aparecida Christofoletti casada com Fernando
Henrique P. da Costa e Cristina Aparecida Christofoletti.
Deixa 07 netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 8 as 17:00
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 08,
seguindo para o cemitério da
Saudade, onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ANTONIO GUERINO GASTARDELLO faleceu dia 7 na cidade de Piracicaba, aos 58
anos de idade e era casado
com a Sra. Sueli Aparecida
Sanches Gastardello. Era filho
do Sr. Guerino Alfredo Gastardello, já falecido e da Sra. Benedicta Cadorin Gastardello.
Deixa os filhos: Thiago Augusto Gastardello casado com
Danielle Fernanda da Costa G.
Gastardello e Fernando Henrique Gastardello casado com
Debora Reneia T. Gastardello.
Deixa 03 netos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 8 as 16:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 02,
seguindo para o cemitério da
Saudade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ABRAHÃO VITTI faleceu
dia 7 na cidade de Piracicaba,
aos 87 anos de idade e era filho do Sr. Paulo Vitti e da Sra.

Virginia Vitti, ambos falecidos.
Deixa sobrinhos e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 8 as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 04,
seguindo para o Cemitério da
Saudade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SRA. ANIZE STURION CASSANO faleceu dia 7 na cidade de
Piracicaba, aos 99 anos de idade e era viúva do Sr. Lucio Cassano. Era filha do Sr. Jacinto Sturion e da Sra. Pierina Giangrossi, ambos falecidos. Deixa os
filhos: Antonio Carlos Cassano,
Jose Lucio Cassano, Maria
Helena Cassano Furlan e Marli
Aparecida Cassano de Castro.
Deixa também netos, bisnetos,
noras, genros e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 8 as 10:30 hs,
saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição
sala - A, seguindo para a referida necrópole, onde foi inumada em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. ROBERIVAN ALVES DA
SILVA faleceu dia 7 na cidade
de Piracicaba, aos 50 anos de
idade e era filho do Sr. Sebastião Alves da Silva (já falecido) e da Sra. Gerli Severina.
Deixa os filhos: Leda Batistelo da Silva, Leticia Batistelo da
Silva e Ligia Batistelo da Silva. Deixa demais parentes e
amigos. O seu sepultamento
deu-se dia 8 as 10:30 hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério de Vila

Rezende – sala 02, seguindo
para a referida, onde foi inumado em jazigo da família. (GRUPO BOM JESUS FUNERAIS)
SR. VALTER ROBERTO CAMPIÃO faleceu dia 7 na cidade
de Piracicaba, aos 61 anos de
idade e era casado com a Sra.
Jerusa Conceição Silva Campião. Era filho do Sr. Armando
Campião, já falecido e da Sra.
Maria Aparecida Boaratti Campião. Deixa os filhos: Everton
Armando Campião casado
com Paula Roberta Giacomeli, Valmir Roberto Campião, já
falecido e Vinicius Alex Campião casado com Leticia Fernanda de Freitas Campião.
Deixa 01 neto e demais parentes e amigos. O seu sepultamento deu-se dia 8 as 10:30
hs, saindo a urna mortuária do
Velório da Saudade sala 07,
seguindo para o cemitério da
Saudade onde foi inumado em
jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
SR. OSVALDO BENEDITO ARTHUR faleceu no dia 09/01 na
cidade de São Pedro aos 56
anos de idade. Era filho dos
finados Sr. Lydio Arthur e da
Sra. Maria Joaquina Ribeiro
Arthur. Deixa a filha Michele.
Deixa neta, irmãos, demais
parentes e amigos.O seu sepultamento deu se dia 10/01
ás 16:00 hs saindo a urna
mortuária do Velório Municipal de São Pedro seguindo
para o Cemitério da mesma
localidade onde foi inumado
em jazigo da família. (GRUPO
BOM JESUS FUNERAIS)
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ANDERSON BRAGA HORTA / CURT MEYER
- CLASON – 50 POEMAS / 50 GEDICHTE

C

ada vez mais me pare
ce difícil abarcar meu
país de relance. Se a
contemporaneidade nos regala
uma multiplicidade cultural de pertencimento globalizante, que nos
estonteia ante a crescente densidade demográfica com variados
novos valores, o mesmo fenômeno ocorre microproporcionalmente
em cada país. Só que a proporção
“micro” no meu país é, em si, gigantesca. Não há um Brasil, mas
brasis. O conhecimento do microuniverso se atém, em geral, à
região, quando não ao estado ou
mesmo município. É difícil traçarse num “vol d’oiseau” um perfil de
todas as nossas realidades culturais. No campo da Poesia, tenho
observado que, a despeito da massificação que acompanha o aumento populacional e as dificuldades
educacionais, parece haver uma
tendência ao desenvolvimento de
talentos, como de expressões mais
adequadas à nossa formação.
Com isto percebo que em cada
canto do país há realces que outros cantos desconhecem. Indo à
Bahia, deparo com poetas de fôlego, com academias próprias vivendo realidades diferentes das do Rio
de Janeiro, por exemplo. O mesmo se pode dizer numa ida a Pernambuco, Maranhão, Paraná, etc.
Claro que há nomes que atingem
um território mais extenso, até
mesmo nacionalmente, podendo
chegar ao exterior. Mas, o fenômeno, como me referi desde o início,
é inerente aos tempos de um mundo que recebe excessivos destaques em áreas diversas, tornando
quase impossível dar-se a atenção
devida aos merecimentos destacados de cada lugar.
Anderson Braga Horta é um
poeta maduro, por sua larga experiência de vida e de militância literária. Pode-se mesmo dizer que
sabe tudo de Poesia, e possui uma
obra em tudo respeitável. Mineiro

de Carangola, tanto o pai quanto a mãe eram poetas e ele já
no colégio lia e escrevia versos.
De início entre o Romantismo,
Simbolismo e o Parnasianismo, vindo a adicionar o Modernismo quando se mudou para
o Rio de Janeiro e cursou a Faculdade Nacional de Direito da
então Universidade do Brasil
(atual UFRJ). Em 1960 foi para
Brasília, iniciando o curso de
Letras da UnB e tornando-se
Diretor Legislativo da Câmara
de Deputados como também
professor, atuando ativamente
nas manifestações literárias da
cidade. Foi cofundador da Associação Nacional de Escritores – ANE, tendo sido seu secretário-geral, sendo também
membro atuante de outras entidades literárias, publicou artigos, contos, poemas, críticas literárias, ensaios, tradução de
inúmeros poetas, em vários livros
e na imprensa em geral. É detentor de vários prêmios literários, destacando-se o Jabuti de Poesia, da
Câmara Brasileira do Livro, em
2001, pela obra “Fragmentos da
Paixão”. Falar de Anderson Braga
Horta é traçar o histórico da Poesia na capital federal.
Curt Meyer-Clason (Ludwigsburg 1910 - Munique 2012), escritor, tradutor e editor alemão, viveu
alguns anos no Brasil. Com seu
conhecimento de português e espanhol traduziu para o alemão
obras de escritores hispano-americanos (como Borges, García Marquez, Neruda), portugueses (como
Eça, Jorge de Sena, Miguel Torga)
e brasileiros (como Machado, Clarisse, Drummond, João Cabral,
Jorge Amado, João Ubaldo, Ferreira Gullar). Para as traduções dos
livros de Guimarães Rosa manteve com ele uma importante correspondência que foi publicada, aonde Rosa esclarece muito de seus
achados linguísticos. Sua tradução
do “Grande sertão: veredas” é considerada uma obra clássica no gênero, e propagou de forma muito

divulgação

Gerson Valle

Anderson Braga Horta

positiva mestre Rosa na Alemanha.
Eu, aliás, sirvo de testemunha por
ter tido um colega alemão num pósgraduação na França, que se aproximou de mim, tornando-nos amigos, pela curiosidade que lhe suscitou o Brasil na admiração por
Rosa/Curt-Meyer que lera e relera
algumas vezes.
Em viagem por Brasília, CurtMeyer Clason esteve com Anderson Braga Horta. Algum tempo depois, publicando Anderson sua Poesia Reunida até 2000, enviou-lhe
cordialmente um exemplar para a
Alemanha. Para a surpresa do poeta brasileiro, recebeu de volta a
tradução de muitos dos poemas de
sua Reunião. Agora, com CurtMeyer já falecido, Anderson juntou
50 dessas traduções, visando a
publicação bilíngue (português e
alemão), o que ocorreu em tempos
pandêmicos: “Anderson Braga Horta – 50 Poemas; 50 Gedichte –
Curt-Meyer Clason” (Tagore Editora, 2021).
Mesmo cada núcleo de Poesia existente nas diversas regiões
do país constituir confraria fechada entre seus próprios membros,

quase se desconhecendo uns aos
outros, há destaques que ultrapassam os limites geográficos. De há
muito as obras de Anderson Braga
Horta têm atingido o mundo literário do país. Mesmo já tendo sido
anteriormente traduzido, agora,
pode-se dizer, ter avançado uma
grande fronteira com seus versos
vistos pela ótica alemã de CurtMeyer Clason, dos mais abalizados
tradutores da Literatura latino-americana em espanhol e português.
Nada mais merecido. Convido
meus leitores lusófonos e germanófonos a adentrarem-se por esta
publicação de alta qualidade poética bastante reconfortante intelectual e sentimentalmente nestes
tempos de perversidade pandêmica.
Gerson (Pereira) Valle é poeta,
escritor, novelista de Os
Souvenirs da Prostituta e autor
de Dentro da Mata Densa,
Jorge Antunes,Uma Trajetória
de Arte e Política, entre outras
importantes obras. Libretista
das óperas Olga e Leopoldina,
de Jorge Antunes.
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pesadelo
um país inteiro
cortam a fotossíntese amazônica
pesadelo
um planeta inteiro
um boçal
destruindo os meios
a casa, o ar, a água, a terra
soterra
sobradinhos e marianas
boçal
boçais
o meio ambiente é a vida
última praga?
livrai-nos dos maus!
Volta, acende a Luz!
Celly Mollytor é escritora, poeta, professora e pós-graduada
em Gestão e administração hoteleira na instituição
de ensino Senac São Paulo.
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INOCÊNCIA
Raquel Naveira

D

eparei-me com um qua
dro clássico: “A Inocên
cia”, de William Bouguereau (1825-1905), um pintor
acadêmico francês, que dominava
perfeitamente a forma e a técnica
realista. Trata-se de uma moça
descalça, recostada numa fonte. O
vestido é simples, branco, vaporoso. Um jarro ao chão. Dois anjos,
um em cada ombro, parecem dispostos a elevá-la ao céu. Um deles deposita uma flor em seu decote. Talvez seja uma camponesa.
A personificação da inocência,
essa qualidade de quem é incapaz
de praticar o mal. A pureza tem um
poder que protege. É uma necessidade de realização plena de uma
vida em comunhão com Deus no
coração, nas intenções, nos pensamentos. É uma maneira limpa,
sem contaminação, de ver as coisas, afinal, “para os puros todas as
coisas são puras”.
As crianças possuem essa
inocência. São crédulas, imaginativas, acreditam em tudo que contamos, confiam e admiram os adultos. Presas fáceis da crueldade
humana. É necessário manter vivo
esse estado de infância em que
habitam a criança e o poeta. Mas
como lavar as mãos na inocência?
Dispensando amigos rudes? Não
se lamentando nunca da própria
sorte? Controlando a mente? Abstendo-se de tudo que mancha e
entorpece os nervos? Invejo quem
não conhece motivos de dor e revolta. Queria o conforto da inocência. Bem sei o que sinto e o porquê sinto. Conheço os finais trágicos das histórias e dos romances.
E por falar em romance, Inocência, do Visconde de Taunay, é
um livro encantador, charmoso,
suave e pitoresco. Um caso de
amor contrariado, em meio à luxuriante natureza do sul de Mato
Grosso.
Alfredo d’Escragnolle Taunay
(1843-1899), primeiro e único Visconde de Taunay, foi um nobre aristocrata, escritor, músico, político,
historiador e sociólogo brasileiro.
Lutou na Guerra do Paraguai como
engenheiro militar, de 1864 a 1870.
Desta experiência surgiram os livros: A Retirada da Laguna, episó-

dio épico, vibrante, descrevendo a
bravura dos heróis que foram obrigados a bater em retirada, perseguidos por numerosos inimigos e
pela peste que os dizimava e Inocência, uma joia de estilo natural e
romântico. O leitor se sente cativado pela narrativa e se indaga qual
seria o final daquele triângulo amoroso formado pela bela Inocência,
de faces mimosas, cílios sedosos
e olhos matadores; Cirino, o prático em farmácia que percorria os
caminhos medicando as pessoas
e Manecão, o noivo violento, bruto,
a quem ela era prometida. Tudo se
passa numa fazenda próxima ao
município de Santana do Paranaíba, nos ermos do cerrado cheirando a araticum;
Inocência era um ser com
pouca consciência de si e, ao mesmo tempo, tão cheia de resistência, que preferiu a morte a renunciar ao amor verdadeiro que sentia
por Cirino. E a morte desceu sobre os amantes com sangue e vingança.
Meyer, um cientista que caçava insetos para os museus europeus, batizou com o nome de “Papilio Innocentia” uma espécie de
borboleta, talvez laranja e preta,
que tremulava as asas sobre os
tufos de hortênsias.
Essa obra prima regionalista
tornou-se o romance brasileiro
mais traduzido da época e, mais
tarde, foi considerado o precursor
da literatura sul-mato-grossense.
Viram? Assim como Taunay,
conheço os dramas de guerras e
do amor e morte universais. Tenho
prática em viagens. Explorei as
margens dos rios Taquari e Aquidauana. Escalei morros e mergulhei em cachoeiras. Quem viaja
sozinha por essas matas, não é
mais inocente. O prazer que tive ao
observar aquele quadro e ler aquele livro me surpreende e emociona. A inocência tem a marca da originalidade e faz chorar.

Raquel Naveira é escritora,
cronista, poeta e Mestre em
Comunicação e Letras pela
Universidade Presbiteriana
Mackenzie, de São Paulo.
Pertence à Academia
Sul-Mato-Grossense de Letras
e ao PEN Clube do Brasil.
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Um ourives da linguagem

E

m seu percurso literário
e existencial, Cunha de
Leiradella contabiliza
uma bibliografia premiada e bem
recebida pela crítica, antes e depois
de sua chegada ao Brasil (em 21
de abril de 1958, para escapar à
ditadura salazarista), onde viveu
mais de quatro décadas, antes de
retornar às suas raízes portuguesas, vivendo atualmente em São
Paio de Brunhais, no Concelho de
Póvoa do Lanhoso, no distrito de
Braga.
Aos 87 anos e em plena atividade criativa e intelectual, o autor
(que durante sua vida, primeiro no
Rio, e a maior parte em Belo Horizonte, onde foi presidente do Sindicato dos Escritores de Minas
Gerais e agitou a cena literária da
Capital), acaba de lançar seu novo
livro, “Isto não é um romance” (Ed.
Nova Fronteira, Rio, 2021, 120
pgs.).
Obra que dá continuidade às
deambulações de Eduardo da Cunha Júnior, personagem que habita suas histórias na pele de protagonistas tão diversos e constitui
uma fauna espalhada por mais de
vinte títulos como “Sargaços”
(1984), “Cinco dias de sagração”
(1993), “O circo das qualidades
humanas” (1998), “O longo tempo
de Eduardo da Cunha Júnior”
(1997), “Os espelhos de Lacan”
(2004), dentre outros, transitando
pelo conto, novela, infanto-juvenil,
dramaturgia, jornalismo.
Funcionando como espelho
autoral, Eduardo da Cunha Júnior
empreende nesse novo romance
uma espécie de encontro de contos com a própria vida. Septuagenário, vive sua recolhida aposentadoria e estratégica insularidade na
companhia de dois seres que poderiam parecer-lhe estranhos intrusos, mas revelam-se interlocutores
silenciosos em sua misantropia e
reclusão: o gato Tovarich e a passarinha Minha, que lhe dão suporte psicológico ao lado de seus livros, enquanto des(a)fia o novelo
da memória. Na convergência entre o passado e o presente, as lembranças de um amor platônico, que

agora emerge sob o influxo de um
tempo premido pela monotonia,
apenas quebrada por esse diálogo
ficcional em que uma realidade
sensorial e emotiva aflora, dando
asas a uma intimidade mental e
psicológica repleta de expansões
oníricas.
No rio caudaloso das recordações, o personagem deslinda suas
leituras, revisita seus autores prediletos (vamos encontrar a intertextualidade, ao invocar autores como
Albert Camus, David Mourão-Ferreira, Cèline etc), retoma os passos de certos personagens que, ao
fim e ao cabo, são projeções de sua
própria geografia, na apreensão
dos sentidos de uma vida, como
um estrangeiro a viver o mais fundo de sua noite, o seu outono indesviável.
O livro vai exumando o tempo
de Eduardo da Cunha Júnior, onde
Beatriz renasce simbolicamente
como metáfora da inconcretude, o
que alimentou sua juventude seja
em termos afetivos ou na funcionalidade do quotidiano, período em
que viveu conflituosa relação com
os pais, enquanto passava os dias
encenando fados com um amigo
na expectativa de um amor não
correspondido, porque não declarado àquela musa de seus tempos
de liceu.
Leiradella consolida com “Isto
não é um romance” (e aqui encontramos uma alegoria magritteana
ao universo das aparências que a
arte sempre evoca ao nos contrastarmos conosco e com o mundo
tangível) sua rica bibliografia, prestigiada por algumas das mais importantes láureas do Brasil e do
exterior, destacando-se: Prêmio
Antônio Chinaglia (Rio, 1981), Concurso Nacional de Literatura Cidade de Belo Horizonte (1984 e 1986),
Prêmio Plural (México, 1987e
1990), Prêmio Instituto Nacional do
Livro-INL (1988), Concurso Nacional de Contos do Paraná (1990),
Prêmio Cruz e Sousa (Florianópolis, 1995), Prêmio Literário Terras
de Lanhoso (1997), Prêmio Caminho de Literatura Policial de Portugal (1999).
Verdadeiramente um sensível
ourives da linguagem, como enfa-

Flora Figueiredo
divulgação

Ronaldo Cagiano

Metrópole
- aonde vai o
arranha-céu?
- vai concretar
o azul.
- e o azul não faz
nada?
- veste-se de fumaça,
que é seu luto oficial.
Flora Figueiredo é escritora,
cronista, poeta, jornalista,
tradutora e compositora.
Autora de Chão de Vento e
Florescência.

Cunha de Leiradella

tiza o professor, escritor crítico e ensaísta Adelto Gonçalves, que na
apresentação ressalta as qualidades intrínsecas e as sutilezas estilísticas do autor: “a partir do fluir de
recordações do narrador, a dissimulação como traço distintivo do seu
caráter, o que nos leva a concluir que
seria uma espécie de Capitu portuguesa em formação. Em resumo:
neste conto-romance, Leiradella,
tendo vivido pelo menos metade de
sua vida no Brasil, soube como unir
o que de melhor cada variação do
idioma português nos dois continentes poderia lhe oferecer, produzindo
um texto sensível que se destaca
pelo vigor da linguagem e por frases
poéticas compostas pela habilidade
de um verdadeiro artesão da palavra.”
Ronaldo Cagiano é escritor,
poeta, crítico literário,
advogado, contista e ensaísta.
Reside em Portugal.

por onde caminho
ouço estrelas
sinto o cheiro longo do mar
por onde caminho
minha alma se encontra
com a mata
por onde caminho
a dança dos povos originários
faz céu chover
por onde caminho
meu coração se alarga
meus sentidos se aguçam
por onde caminho
o vento dissipa do meu peito
o que não tem mais jeito
por onde caminho
vou só
não me sinto sozinho

Dinovaldo Gilioli é escritor
e poeta. Ex-dirigente do
Sinergia Florianópolis (SC).

Sebo Brandão São Paulo
Compra e venda de livros usados em
todo o território nacional.
Fazemos encadernações.
Rua Conde do Pinhal, 92 - ao lado do Fórum João Mendes
Tels.: (11) 3214-3325 - 3214-3647 - 3214-3646 sebobrandaosp@gmail.com - Face: Sebo Brandão São Paulo

https://www.estantevirtual.com.br/brandaojr
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Centenário de Nascimento do autor de Muralhas Cinzentas
Rosani Abou Adal

P

aulo Dantas, escritor,
ensaísta, crítico literá
rio, romancista, ficcionista, biógrafo e jornalista, nasceu
no dia 13 de janeiro de 1922, em
Simão Dias (SE). Saudade dos almoços em sua casa, na Rua Angelina Santisi, em São Paulo, para
comemorarmos nossos aniversários - o meu quatro dias depois do
dele. O cardápio nordestino era
sempre farto. O bom do almoço
eram os agradáveis papos.
Doces e saudosas lembranças do ‘menino jagunço’ - grande
amigo e camarada - estarão sempre vivas nas minhas lembranças.
Ele me ligava, pedia para pegar o
gravador e ir voando para sua casa
porque estava inspirado. Algumas
vezes ditou artigos para serem publicados no LV.
Desabafo de um escritor mal
pago foi o primeiro texto de sua autoria publicado no Linguagem Viva,
na edição nº 4, Ano I, página 5, dezembro de 1989. O último artigo foi
Centenário de Caio Prado Júnior,
na edição nº 210, Ano XVIII, fevereiro de 2007. Quatro meses após
a publicação do seu derradeiro texto, a edição nº 214, junho de 2007,
Ano XVIII, abrigou na primeira página o artigo De repente, Paulo Dantas faz viagem fora de hora, do saudoso jornalista e escritor Nildo Carlos Oliveira.
Fui sua assistente quando
exerceu o cargo de diretor de eventos do antigo Museu da Literatura Oficina da Palavra - Casa Mário de
Andrade. Um ano de aprendizado
com eventos inesquecíveis e com
as entrevistas que ele fez com
grandes nomes da nossa Literatura como Marisa Lajolo, Edilberto
Coutinho, entre outros renomados
escritores.
Na época, em 1989, num jantar na Pizzaria Speranza, no Bexiga, em São Paulo, em companhia
do saudoso amigo e editor do Linguagem Viva Adriano Nogueira,
entrevistamos Paulo Dantas. Foi
gravado um vídeo em VHS que tenho o prazer de abrigá-lo em meu
acervo. Ele contou que conheceu
Monteiro Lobato quando foi pedir
ajuda para poder tratar da tuberculose, em Campos do Jordão (SP).

Lobato tomou um susto, porque
Paulo Dantas era muito parecido
com seu filho Guilherme já falecido.
A Descoberta de um autor Piracicabano, artigo de Paulo Dantas, publicado na página 3, junho
de 2005, edição nº 190, Ano XVI,
reativa na memória uma doce lembrança do dileto amigo. O texto foi
sobre o livro, de João Malagueta,
Os Três Sertanejos. Paulo me ligou convidando para um encontro
com o Malagueta em sua residência e que era para levar alguns
exemplares do jornal. Para minha
surpresa, o autor piracicabano
descoberto não apareceu. Proprietário da Pizzaria Venite, na Avenida Rodrigues Alves, não pode
comparecer devido ao grande movimento no seu estabelecimento.
Presenteou com pizzas de diversos sabores que o Paulo escolhia
e o motoboy entregava. Lembro
que Maria Lúcia Lopes e sua filha
foram visitá-lo e também convidadas a comerem as pizzas que não
paravam de chegar. Paulo não queria que fôssemos embora. Tarde da
noite, a condução já estava minguando, por minha sorte Maria Lúcia me deu carona para casa.
Outra doce lembrança foi um
almoço em sua casa, no primeiro
dia do ano, com a presença das
escritoras Maria Lúcia Lopes e da
Eunice Arruda, saudosa amiga.
Maria Lúcia fez uma espécie de
meditação e o Paulo disse estar
vendo nossas auras.
Paulo Dantas sempre encantará com suas Joanas Imaginárias. A linguagem dantasiana marca
seu estilo próprio e conciso. Seus
livros, de biografias - importantes
aos estudiosos e pesquisadores e toda sua obra, necessitam urgente de reedições. A maioria dos
seus livros está com edições esgotadas e nossa Literatura está ficando enferma sem a reedição dos
livros do jagunço-menino.
Detentor dos prêmios Coelho
Neto e Afonso Arinos da Academia
Brasileira de Letras, Mário Sete do
Jornal de Letras, do Pen Clube de
São Paulo, do Prêmio Câmara Municipal de São Paulo e do Fernando Chináglia.
O autor de Menino jagunço
criava, com a alma, personagens

vivos que deixaram fortes marcas
na nossa Literatura e se eternizaram no tempo.
Exerceu os cargos de vicepresidente da Academia de Letras
de Campos do Jordão e de presidente da Academia Brasileira de Literatura Infanto-Juvenil. Foi membro da Academia Piracicabana de
Letras e da União Brasileira de Escritores.
Seguem trechos da entrevista
que fiz quando Paulo Dantas completou 85 anos, publicada na edição nº 209, janeiro de 2007.
- O que significa completar 85
anos e quais são suas perspectivas?
- Nasci no ano da Semana de
Arte Moderna de 1922 e da fundação do Partido Comunista. E a lobatina Emília gritando independência ou morte. Estou na terceira infância, agora marcho para a velhice com ordem e progresso. Amar
e querer bem a Deus e ao mundo
e procurar os heróis do nosso tempo.
- Quais são os referidos heróis?
- Bernardo Saião - estradeiromor da Belém-Brasília; Antonio
Conselheiro, professor místico dos
Sertões; e Euclides da Cunha, sertanejo antes de tudo forte. Não posso me esquecer de Padre Cícero
na oração e de Lampião na valentia e no trabalho; do precursor da
industrialização brasileira, Belmiro
Gouveia. Muitos outros heróis existem que não cultuo para não cair
no pecado da omissão. Um herói
nunca morre. Planta e colhe dobrado no chão social dessa pátria estremecida.

- O que significa o sertão?
- O sertão é minha infância e
meu embasamento nacional. Nos
dias da minha mocidade escrevi
memórias dos desperdícios amorosos. Minha mãe, Maria Bonita e
Anita Garibaldi representam a identificação e o chão do sertão. Mulheres rendeiras tecem sonhos e
ilusões.
- Qual é seu melhor livro?
- O Livro de Daniel, o meu romance mais trabalhado. Levei 12
anos na sua elaboração. Este penso seja meu melhor livro, apenas
tendo uma edição comemorativa,
na Editora Francisco Alves, quando dos anos 60 criei sem saber
muitas teorias literárias. Uma delas fez sucesso, a do calado pertencido em que cada homem é um
navio tendo ostras e cicatrizes no
seu calado e às vezes se torna consentido quando a gente aceita vitórias e derrotas. O Livro de Daniel
teve 5.000 exemplares e está precisando de uma editora que queira
investir no romance brasileiro.
- Qual personagem criou com
que mais se identifica?
- É o Daniel. Guimarães Rosa
disse que Daniel é um gênio ignorado.
- Qual é o personagem mais
feliz?
- É o Capitão Jagunço. Escrevi o livro em um mês, estava muito
inspirado.
- Qual é sua fonte de inspiração?
- A vida viva, a experiência
experimentada. Para que dizer
mais, isto já diz tudo. Agora esbarro com o meu clássico - “viva”. Viva
a Linguagem Viva!
- O que representa Aquelas
Muralhas Cinzentas?
- Foi meu livro de estreia, escrito no raiar da mocidade, inspirado diretamente nos seis meses que
convivi com os presos da penitenciária agrícola de Neves, dirigida
pelo político mineiro José Maria de
Alckmin. Uma estreia feliz bem
aceita pela crítica e livraria. Até ganhou um prêmio espontâneo da
Academia Brasileira de Letras. Influenciado pelas recordações da
Casa dos Mortos, de Dostoievski,
antes das Memórias do Cárcere,
de Graciliano, dava minha humilde
contribuição ao tema carceral.
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Bibliografia
Mentalidade Infantil (Crônicas),
Aquelas Muralhas Cinzentas... (novela), As Águas não dormem (novela), Cidade Enferma (romance),
Chão de Infância (novela), Purgatório (romance), O Livro de Daniel
(romance), Capitão Jagunço (ficção narrativa), Sertões do Boi Santo - Rapsódia para um filme, Tobias Barreto (biografia), Aluisio Azevedo (biografia), Coelho Neto (bi-

divulgação

- Em que época escreveu os livros As Águas não
Dormem, Purgatório, Chão
de Infância e Cidade Enferma?
- Nos dias da minha mocidade ferida com minhas experiências no Rio e nos sanatórios, escrevi a novela As
Águas não Dormem, que até
teve repercussão em Portugal. Curado, um dia fui procurar meu amigo Manuel Bandeira, que foi tuberculoso profissional, falou para desistir da
tuberculose que ela não mais
existia. Bem curado fui buscar meu Chão de Infância.
Morando no bairro do Paraíso
escrevi o romance Purgatório. Depois de alcançar o máximo atingi os enredos trágicos e amorosos do meu romance Cidade Enferma, premiado com o Prêmio Coelho
Neto, da ABL.
- Você publicou um livro
com o tema Cangaceiro?
- Publiquei o livro Lampião,
com capa de Edgar Kates, uma
rapsódia, peça teatral, que levei
para a exposição do Aldemir Martins.
- Por que o título Vozes do
Tempo de Lobato?
- Quem deu o título foi o barroco Mário Graciotti, diretor do Clube do Livro. Ele quem me divulgou
em todo o Brasil. O livro ficou esgotado, pois Carlos, da Editora Traço, soube distribuí-lo bem.
- Fale do seu trabalho na Francisco Alves e sobre as obras que
editou?
- Na década de 60, a convite
de Lélio Castro Andrade, trabalhei
na Francisco Alves. Editei Clarice
Lispector, Osório Castro Alves e dirigi a Coleção Alvorada, que publicou Caio Porfírio Carneiro, Jorge
Medauar, Hernâni Donato, Herman

Paulo Dantas

José Heipert, Carlos Lacerda, Barbosa Lessa, Moacir C. Lopes, Felício dos Santos e Paulo Dantas.
- Como foi sua amizade com
Monteiro Lobato? E como o conheceu?
- Amizade feita pelo sofrimento por ele ter sido pai bastardo e
ter me dado ajuda espiritual e financeira. Ele não me deixou cair. Havia uma estranha coincidência de
ser parecido com seu filho Guilherme, tuberculoso falecido aos 24
anos, com a idade que cheguei lá.
Conheci Lobato em São Paulo e
ele me mandou para Campos do
Jordão. Quando Lobato morreu foi
como se eu tivesse perdido um pai.
Foi ele quem me levou para a Brasiliense.
- O que você tem de semelhança com Monteiro Lobato?
- O Humanismo e a denúncia,
o patriotismo, o nacionalismo e o
ografia), Mark Twain, o Alegre Vencedor das Tormentas (biografia),
Euclides, Opus 66, Quem foi Antonio Conselheiro, Os Sertões de Euclides e Outros Sertões, Estórias e
Lendas do Nordeste (antologia), Rio
em Tempo de Amor (antologia), Antologia Euclidiana, Viaduto (romance), O Menino Jagunço, O Filho de
Mississipi, O Lobo do Planalto (romance), Presença de Lobato (ensaio), Sagarana Emotiva - Cartas de
Guimarães Rosa ao Autor, Sertão

imaginário infantil. O caráter palpável - lamentando atualmente não
exista um escritor como ele. Será
que a inteligência está acabando?
- Qual sua semelhança com
o filho de Lobato?
- Quando Lobato me mostrou
o álbum de família, vi o retrato de
Guilherme e tive um susto hereditário.
- Como você vê Monteiro Lobato e como se identifica?
- Como um protetor, estimulador, uma força telúrica, coração
brasileiro universal e dadivoso. Tenho encontrado nele uma espécie
de identificação sofrida. Será para
sempre uma amizade na eternidade. Ainda o vejo baixinho no tamanho, andando sozinho, de sobretudo, no viaduto. Parecia um homem
orgulhoso, grosso engano. Ele caminhava conduzindo nos ombros
sorte para todos os problemas nacionais, gritando por uma imediata
solução.
Paulo Dantas faleceu no dia
11 de junho de 2007, em São Paulo (SP). Recebi a notícia do seu falecimento do saudoso Cario Porfírio Carneiro que veio como uma punhalada no peito. Senti estava presa entre aquelas “muralhas cinzentas” porque havia perdido o amigo,
pai, irmão e companheiro das Letras. Minha cidade ficou “enferma”,
o “lobo do planalto” havia se calado em viagem para a eternidade.
A obra do autor de As Águas
não Dormem permanecerá sempre acordada. Os personagens criados por Paulo Dantas se eternizaram no tempo para manter viva
a memória do jagunço-menino.
Rosani Abou Adal é jornalista,
editora, escritora, membro da
Academia de Letras de Campos
do Jordão e vice-presidente
do Sindicato dos Escritores do
Estado de São Paulo.

Desaparecido - Trilogia Nordestina de Novelas, Sayão: Adeus ao
Oeste (biografia), Inventação dos
Pássaros (romance juvenil), Vozes
do Tempo de Lobato (antologia),
De repente o Mar (novela), Sertão Boi Santo, Delmiro Gouveia e
outros sertões, Joana Imaginária,
Lampião, Euclides, um gênio angustiado, Quem Foi Antonio Conselheiro e Euclides da Cunha e
Guimarães Rosa - Através dos
Sertões - Os Livros os Autores.

Publicações no LV
Desabafo de um escritor mal pago, edição nº 4, dezembro de 1989; Da Pedagogia Lobatiana, nº 6, fevereiro de 1990;
Severina Cartela, nº 7, março de 1990;
Quando Ismália Enlouqueceu, nº 8, abril
de 1990; No Largo de São Francisco,
nº 9, maio de 1990; Paulo Dantas visto
por ele mesmo, nº 10, junho de 1990;
O Poema da Casa Avivada, nº 14, outubro de 1990; Xilogravuras, nº 17, janeiro de 1991; Lobato Valeano 1892 1982, nº 18, fevereiro de 1991; Vida
Reles nº 19, março de 1991; Aristides
Teodoro o livreiro audaz, nº 20, abril de
1991; Canção de Dalila para um velho
rio, nº 21, maio de 1991; Sentimento
da Terra, nº 22, junho de 1991; Cruzamento do bem querer poético, nº 28,
dezembro de 1991; Semanas e Municípios Sertanejos, nº 32, abril de 1992;
Viver em São Paulo, nº 35, julho de
1992; Duras Lembranças de Graciliano Ramos, nº 38, outubro de 1992; A
Morte de Monteiro Lobato proclamada
por Mário de Andrade, nº 39, novembro
de 1992; Paulo Setubal aos 100 anos,
nº 41, janeiro de 1993; Nem sempre a
relva é verde, nº 42, fevereiro de 1993;
Do Alheio Julgamento, nº 46, julho de
1993; Euclides e Rosa, nº 47, agosto
de 1993; Anatomia Singular de uma
ansiedade artística, nº 52,dezembro de
1993; A Musa Candanga de Brasília, nº
56, março de 1994; Catavento, nº 68,
abril de 1995; Semanas e Municípios
Sertanejos, nº 73, setembro de 1995;
Sentimento Rural ou Sabor da Terra, nº
77, janeiro de 1996; A Vida é uma Dança, nº 80, abril de 1996; Conversas
Rosianas, nº 82, junho de 1996; O
Menino da Floresta, nº 86, outubro de
1996; Relembrando os Epigramas de
Atilio Milano, poeta e escritor, nº 90,
fevereiro de 1997; Monteiro Lobato: Cinquentenário de Morte, nº 105, maio de
1998; Um Livro com Cheiro de Saudade, nº 117, maio de 1999; Tempo para
tudo, nº 119, julho de 1999; Carta Aberta, nº 125, janeiro de 2000; 80 anos de
Tatiana, nº 126, fevereiro de 2000; Bandeira, meu amigo, nº 127, março de
2000; Lobato Campeão da Comunicação, nº 131, junho de 2000; A poetisa
Rosani vira guerreira da montanha, nº
133, setembro de 2000; O livro do Mindlin, nº 138, fevereiro de 2001; Poeirama, nº 170, outubro de 2003; Rotatória
Euclidiana, nº 172, dezembro de 2003;
Cosmos - Emoção Baioneira, nº 183,
novembro de 2004; A Descoberta de um
autor piracicabano, nº 190, junho de
2005; Piracicaba, meu amor, nº 197,
janeiro de 2006; Antonio Possidonio
Sampaio ou a novela urbana e social,
nº 200, abril de 2006; Poeirama me
contou, nº 203, XVII, julho de 2006;
Poeirama me contou desabafos culturais, nº 207, XVIII, novembro de 2006;
e Centenário de Caio Prado Júnior, nº
210, XVIII, fevereiro de 2007.
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Imagens da cidade
Rosani Abou Adal
MASP, Pinacoteca,
MAM, MIS, Cinemateca,
museus do Ipiranga
e da Língua Portuguesa
encantam com seus acervos.
Biblioteca Mário de Andrade,
memória viva da cidade,
mata a sede de leitura
do povo paulistano.
Teatro Municipal, palco do Modernismo,
de braços abertos
para o Vale do Anhangabaú,
conclama o povo
para se alimentar de Cultura.
Imagens em HD
da cracolândia, Sala São Paulo.
Praças da Sé, Liberdade e República.
Rua 25 de Março, homens de negócios,
operários e empregados,
dos refugiados, imigrantes
e emigrantes sem Porto Seguro,
escravos que saciam a fome,
a sede e a ganância dos poderosos,
engravatados da Bolsa de Valores,
trabalhadores sem registro
que ganham a vida como camelôs,
pedintes do viaduto do chá,
trombadinhas invisíveis,
mulheres de salto alto,
empresários de pasta 007,
animais abandonados,
crianças sem abrigos,
mendigos em ascensão,
animais humanos e suas carroças,
catadores de recicláveis,
moradores de rua,
comunidades horizontais,
colmeias verticais,
políticos manipuladores
e seus comícios narcotizantes,
manifestações e protestos
na Avenida Paulista e no Centro da Cidade.
Imagens em Terceira dimensão,
lentes objetivas em ação,
fotografam as arenas
de Itaquera e Barra Funda,
estádios do Morumbi e Pacaembu,
templos e igrejas,
Memorial da Resistência,
Planetário, os parque do Ibirapuera,
Água Branca, Carmo, Burle Marx, Trianon,
Jardim da Luz, Guarapiranga,
Serra da Cantareira,
Memorial da América Latina,
o Tietê de Mário de Andrade
e as flores do Arouche e Araçá.
Rosani Abou Adal é jornalista, editora, escritora, poeta, membro
da Academia de Letras de Campos do Jordão e vice-presidente
do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo.

LA RAGAZZA DI MIZPA
“A MOÇA DE MASFA”
Maria de Lourdes Alba
Autor - Angelo Manitta
Tradução- Alexandru Solomo
Il Convivio Editore
O livro retrata em vários poemas a Moça de Masfa, que foi prometida aos deuses em troca da
vitória em guerra que parecia impossível.
O pai depara com a realidade
de ter que sacrificar sua única filha, aquela que ele ama e adora
para cumprir promessa ao seu
Deus. A primeira pessoa que ele
encontrasse em sua casa seria
entregue, mas quando sentiu que
a filha lhe era a tal pessoa temeu
pelo que tinha de mais grato e de
mais importante na vida, não recuou e foi fiel a dita promessa.
Um drama impressionante
em que Angelo Manitta discorre em
versos sequenciais com que relata e conta todo o dilema e o sofrimento com que o pai e a moça se
deparam. Ambos são resignados
pela situação e a espera solicitada
pela moça de dois meses antes da
execução lhe é concedida, o que
só aumenta a angústia.
A história é belíssima e nos
traz pontos de reflexão em que se
trabalha a Vida e a Morte, o amor e
a resignação diante da promessa
concedida e a força do Divino entre ambos.
Os poemas tem um sutil refinamento com abrangência de sentimentos e valores culturais e religiosos que levam o leitor ao conhecimento, a reflexão, usando elementos da natureza e de forma
poética efusiva. A sensibilidade
com que o autor trabalha os versos nos traz a compreensão e nos
coloca cara a cara com os princípios e as concepções que regem
o Divino.

Não se trata de uma simples
antologia, há que se notar que a
Moça de Masfa foi devidamente
estudada e os poemas detalhados
na passagem bíblica, respeitando
a sequência e a essência em passos desnudados de cultura e êxtase, fazendo uso da mitologia grega entrelaçada com os elementos
bíblicos.
A força dos deuses entalhada
em palavras vãs, no apelo ofegante da vitória e da continuidade da
existência, resulta no sacrifício da
única filha, no questionamento dos
por quês?
Num contexto de beleza com
que o autor trabalha e na eficiência
da tradução ao lermos em voz alta
percebo que a leitura vai envolvendo e vai crescendo, crescendo, até
chegar ao ápice, finalizando em
trombetas de tons orquestrais e
dramáticos, atingindo o êxtase até
o suspiro final.
Magnífica obra com abrangência cultural perfazendo tons de serenidade com que é relatada. Merece ser lida e estudada.
Recomendo!
Maria de Lourdes Alba é poeta,
escritora, jornalista e
pós-graduada em Jornalismo.
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Profa. Sonia Adal da Costa
Cel.: (11) 97382-6294 - soninhaabou@gmail.com
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Arroz-doce
Evaldo Balbino

N

este 1º de janeiro de 2022,
depois de longos tempos
sombrios, um pouco de sonho, porque sem o sonho não se pode viver.
As circunstâncias ainda são
difíceis. A pandemia causada pelo
vírus SARS-CoV-2 não está de todo
controlada. Alguns países estão passando aperto. No caso do Brasil,
vamos caminhando em meio a negacionismos e a relaxamentos do
governo e de milhões de pessoas.
As Boas Festas de fim e de início
de ano acontecem na medida do
possível, sem alardes públicos. Tomara que sejam mesmo boas, sem
abusos, sem excessos. Os carnavais previstos para o próximo fevereiro têm sido cancelados, por precaução. Façamos nossa parte e
confiemos em Deus!
Apesar de tanta coisa áspera,
a lisura da vida nos convida para
mesa farta. Mesa doce, seja no presente ou no passado. Assim são as
mãos de minha mãe. Desde tempos
antigos, suas doces mãos sempre
fizeram um caudaloso doce de arroz ou, como chamamos, arrozdoce.
Na minha infância que já vai
longe, não tínhamos condições de
comprar grande quantidade de leite. Família grande, muita boca. Mas
nos dias de Ano Novo, fazendeiros
da região davam leite para as pessoas. Boa ação para abrir um novo
calendário. Meus irmãos e eu íamos
serelepes pelas estradas, e voltávamos com baldes embebidos do
lauto leite, gordura para a vida inteira, nata de nos fazer nascer de
novo. E em casa as mãos de mamãe pegavam a colher de pau e iam
mexendo, mexendo sem cansaço o
leite, o açúcar e o arroz dentro do
tacho.
Houve um Ano Novo em que o
doce foi interrompido por uma intempérie? Sim, houve. A chuva incessante descia pelos corpos das casas e lhes agarrava os seios expostos e friorentos. De repente, um deslizamento de lama, a morte de um
menino, a cidadezinha em alvoroço,
minha tia (a irmã mais velha de minha mãe) com as mãos na cabeça
e clamando pelo Sagrado Coração
de Jesus.... Tudo isso está na minha memória e quer insistir agora
em sujar o doce suculento que minha mãe fazia...

Não! Basta de dor! Parem as
tormentas pelas quais estamos atravessando, o Brasil e o mundo! Que
em 2022 tenhamos melhores condições sanitárias! Que saibamos
escolher melhor os nossos governantes, e que eles de fato se preocupem com as questões humanas!
Cesse tudo o que é ruim, pois, parodiando Camões, um valor mais alto
agora se alevanta!
E é o arroz-doce dentro do tacho que se nos mostra! Uma luz de
prata densa e caudalosa, o suculento manjar renovando a delícia de
viver.
É tão bom olhar o arroz-doce!
A espuma se formando, a colher em
movimentos circulares para o leite
não transbordar. E o caldo engrossando, ganhando substância. “Não
coma quente, menino, que dá dor
de barriga!” E o garoto teimoso mesmo assim vai experimentando a
iguaria. A boca da infância sugando
gulodices. Boca maior do que o
mundo, e o coração dilatado de tanta alegria. A dor de barriga não é
problema para vida tão boa e tão
amiga.
Hoje minha mãe não tem mais
o costume de fazer em todo dia 1º
de janeiro o arroz-doce enchendo
um tacho. Depois de anos de dificuldade, meus pais passaram a conseguir comprar o leite. O doce continuou sendo feito, nossas bocas
unidas num ritual sagrado. Mas
hoje, aos 76 anos, nossa matriarca
clamou por mais sossego. Afinal, o
tempo vai pesando sobre nós.
Mesmo não se fazendo mais a
guloseima, lá em nossa casa estão
os dois, minha mãe e meu pai, 76 e
81 anos, respectivamente. Espertíssimos! Mais unidos do que nunca!
E vivendo a vida em sua plenitude.
Minha mãe mostra alguns poucos
ares de cansaço, mas não deixa de
beijar o fôlego que Deus lhe concede. Meu pai sempre diz que, se tivesse jeito, queria que seu corpo
fosse eterno, porque o mundo, segundo ele, é bom demais.
É doce, sempre doce, o modo
como eles me olham e me convidam
para viver! E, me olhando, continuam fazendo um arroz-doce que nunca mais vai se acabar.

Evaldo Balbino é escritor,
poeta e professor da
Universidade Federal de
Minas Gerais.E-mail:
evaldo_balbino@yahoo.com.br

Presente de Mulher
Angela Togeiro
A flor murcha num pouco d'água
tomou seu viço e reabriu.
Amanheceu fechada:
passou seu tempo.
Um botão ao lado entreaberto
na tarde achou sua plenitude.
E outros pequeninos estão crescendo.
Amanhã haverá outra aberta...
enquanto houver botões.
Depois, sementes...
à espera de serem flores,
memória da que a gerou.
O ciclo da existência
num presente de mulher.
Angela Togeiro é membro da Academia Municipalista de Letras de
Minas Gerais e da Academia Feminina Mineira de Letras.

A VIAGEM
Raymundo Farias de Oliveira
Era noite de verão
a lua branca despontava
esplendorosa e sossegada
na fímbria do horizonte
o céu era um pálio infinito
bem azul cravado de estrelas
a nos proteger em nossa aventura
nossas mãos se abraçaram com sofreguidão
e respiramos apaixonadamente
a carruagem e seus fogosos
cavalos alados nos conduziam
com extrema delicadeza e ternura
seguindo as ordens do cocheiro
repentinamente um silêncio poético nos envolveu
era o fim da viagem!
Cinco horas da manhã
acordei chorando de emoção...
Raymundo Farias de Oliveira é escritor, poeta, cronista e
procurador do Estado aposentado.

Débora Novaes de Castro
Poemas: GOTAS DE SOL - SONHO AZUL MOMENTOS - CATAVENTO - SINFONIA DO INFINITO COLETÂNEA PRIMAVERA - AMARELINHA - MARES AFORA...

Haicais: SOPRAR DAS AREIAS - ALJÒFARES - SEMENTES CHÃO DE PITANGAS -100 HAICAIS BRASILEIROS
Trovas: DAS ÁGUAS DO MEU TELHADO
Poemas Devocionais: UM VASO NOVO...

Antologias:
Poemas: II Antologia - 2008 - CANTO DO POETA
Trovas: II Antologia - 2008 - ESPIRAL DE TROVAS
Haicais: II Antologia - 2008 - HAICAIS AO SOL

Opções de compra: 1.www.deboranovaesdecastro.com.br, LIVROS.
2. E-mail: debora_nc@uol.com.br 3. Correio: Rua Ática, 119
- ap. 122 - Jd. Brasil - São Paulo - SP - Cep 04634-040.
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Amir Piedade, editor, escritor
e professor, faleceu, aos 57 anos,
no dia 21 de dezembro de 2021,
vítima da Covid-19.
Exerceu o cargo
de presidente da
Fundação Nacional
para o Livro Infantil
e Juvenil. Trabalhou com a Câmara Brasileira do LiCláudio de Cápua vro e com a Federação Brasileira de
Associações de
Cláudio de Cápua, escritor, Bibliotecários, Cientistas de Inforpoeta, prosador, editor, aviador e mação, no projeto o Clube de Leijornalista, faleceu no dia 5 de de- tura ODS em Língua Portuguesa,
zembro, em Santos (SP), vítima de com o objetivo de unir crianças e
um aneurisma. Nasceu no dia 8 de livros. Autor de São Paulo - de Comarço de 1945, em São Paulo lina a Cidade, O Sol e a terra - uma
(SP), e residia em Santos. Era história de amor, entre outras
casado com a poeta e escritora obras.
Carolina Ramos. Foi um dos funO verão e as mulheres, de
dadores da seção da UBT São Rubem Braga, livro de crônicas,
Paulo - Capital, no final da década que foram publicadas pela primeide 60. Autor de Santos Dumont ra vez em 1986 e escritas pelo auDompteur de Lespace, Itinerário tor entre 1953 e 1955, foi lançado
Poético / Coletânea, Brasileiros pela Editora Global.
Que Sobrevoaram o Mundo, Fim
O Sindicato Nacional dos
da Chibata na Marinha de Guerra, Editores de Livros elegeu sua diMomento de Trovas - Coletânea retoria para o triênio 2022/2024 que
de Trovas, Revolução na Paulicéia será presidida por Dante Cid. Ele
– Semana de Arte Moderna de também ocupa o cargo de vice-pre1922, entre outras obras. Foi agra- sidente de relações acadêmicas da
ciado com o Prêmio Clio de Histó- Elsevier na América Latina e de preria com os livros A Revolução de sidente do Instituto Pró-Livro.
1924 e Fim da Chibata na mariMariana Brecht lançou Labinha de Guerra.
rinto: um livro a ser jogado, um jogo
Ilka Jardim, pianista, escrito- a ser lido, com formato interativo,
ra e poeta apperjiana, faleceu no pela Editora Jandaíra, que reúne
dia 28 de dezembro de 2021. For- uma coletânea de poemas. O livromada pelo Conservatório Brasilei- jogo conta com as ilustrações de
ro de Música. Participou de cole- Laura Athayde e projeto gráfico do
tâneas publicadas sob o selo da estúdio Dorotéia.
Oficina Editores. Membro da AsA Associação Nacional de
sociação Profissional de Poetas no Livrarias elegeu, no dia 14 de deEstado do Rio de Janeiro. Foi agra- zembro de 2021, nova diretoria para
ciada, como intérprete e autora, o Biênio 2022/23 que será presidicom o poema Maria da Silva, no da por Marcus Teles, presidente da
Festival de Poesia Falada de Cam- rede de livrarias Leitura. Diretoria:
pos dos Goytacazes. Autora de Vice-presidente financeiro - AlexanMaria da Silva e Outros Poemas. dre Martins Fontes, Diretor SecreInvenção e crítica - sobre a tário - Vitor Tavares, Diretor de Coobra de Davi Arrigucci Jr., vári- municação - Rui Campos e Diretor
os autores, organizada por Marta Institucional - Bernardo Gurbanov.
Kawano, Milton Hatoum e Samuel Suplentes: Nivaldo Madureira A. JuTitan Junior, foi lançada pela Com- nior, Samuel Seibel e Leandro Tepanhia das Letras. Davi Arrigucci les. Conselho Fiscal: Monica de
Jr. é crítico literário e professor da Carvalho Pereira, Julio Cesar AuUniversidade de São Paulo.
gusto da Cruz e Elga Pedri.

Notícias
O Troféu Rio,concedido anualmente pela União Brasileira de
Escritores/RJ, agraciou Tanussi
Cardoso, Reynaldo Valinho Alvarez
(in memoriam) e Dalma Nascimento. A cerimônia foi realizada de forma virtual, no dia 6 de Janeiro, pelo
canal do Youtube UBERJ. https://
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC86R84QjpMWdN8zr6nj0aNg
Lya Luft, escritora, poeta, contista, cronista, ensaísta, tradutora,
professora universitária e autora de
livros infantis, faleceu no dia 30 de
dezembro de 2021, em Porto Alegre (RS). Nasceu em 15 de setembro de 1938, em Santa Cruz do Sul
(RS). Autora de O quarto fechado,
As parceiras, O rio do meio, entre
outras obras. Traduziu Virginia
Woolf, Rainer Maria Hilke, Hermann
Hesse e Doris Lessing.
JB Donadon-Leal, escritor,
professor, poeta e compositor, lançou o álbum Marchinhas de carnaval – Instrumental que abriga 12
marchinhas carnavalescas e frevos em instrumental suave, mas no
andamento de desfile de carnaval
de rua, em 140bpm. As músicas
carnavalescas legendadas estão
disponíveis no canal J. B. DonadonLeal do YouTube.
Andreia Donadon e José
Benedito Donadon Leal serão
publicados na Revista Araucária,
no Chile, no primeiro semestre de
2022. Foram selecionados, por um
corpo editorial, como únicos representantes brasileiros na edição
“150 anos do Commune de Paris
1871 e centenário de nascimento
de Paulo Freire”.
A Livraria Leitura inaugurou,
no dia 30 de dezembro, mais uma
loja em Fortaleza, no Piso L2, no
Shopping RioMar Kennedy.
O Homem sem Relógio, poemas de Carlos Henrique Costa,
foi lançado pela Editora Circuito.

Ana Maria Machado, membro da Academia Brasileira de Letras, lançou Rastros e Riscos: minhas memórias de leitores, Coleção Delas, pela Editora Ática. A
obra, que reúne memórias autobiográficas, foi lançada em reconhecimento da sua extensa contribuição para a cultura nacional.
Luiz Carlos Abritta, escritor,
ensaísta, trovador, advogado, historiador e Procurador de Justiça
aposentado, faleceu no dia 17 de
novembro de 2021, em Belo Horizonte (MG), aos 86 anos. Nasceu
em 24 de janeiro de 1935, em Cataguases (MG). Exerceu o cargo de
presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais, da
Academia Municipalista de Letras
de Minas Gerais, de presidente nacional, estadual e local da União
Brasileira de Trovadores e de vicepresidente da Federação das Academias de Letras e Cultura de Minas Gerais. Membro da Academia
de Letras do MPMG - Ministério Público de Minas Gerais. Autor de Poemas, Sonho e Saudade, Aurora
Plena, entre outras obras.
A Fundação Biblioteca Nacional, Av. Rio Branco 219, reabriu
ao público no dia 13 de dezembro
de 2021 e funcionará inicialmente,
de segunda a sexta-feira, das 12
às 16 horas. www.bn.gov.br/sobrebn/enderecos-atendimento
Daniel Bilenky Mora Fuentes e Lizandra Magon de Almeida foram eleitos conselheiros do
Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca da Secretaria
de Educação da cidade de São
Paulo. Nélida Capela e Maria Cristina Palhares foram eleitas suplentes. Para a Educação Básica foram
eleitas Amanda Ribeiro Panciera
como titular e Fabiana Marchetti
como suplente.

Roberto Scarano
Advogado
OAB - SP 47239

Trabalhista - Cível - Família
R. Major Basílio, 441 - Cjs. 10 e 11 - Mooca - São Paulo
Tel.: (11) 2601-2200 - scaranor@terra.com.br

